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RESUMO 

Esta dissertação incide sobre o tema da cultura policial/ militar e sua relação com o 

género, nomeadamente sobre a forma como interferem na construção identitária das militares 

da Guarda Nacional Republicana (GNR), ao nível profissional e de género. Tratando-se a 

GNR, à semelhança de outras instituições policiais e militares, de um meio tradicional e 

maioritariamente masculino, a sua cultura organizacional baseia-se na valorização da 

masculinidade normativa. A mulher, neste tipo de meios, acaba por se deparar com uma série 

de desafios e dificuldades, que advêm, por um lado, da própria cultura organizacional e, por 

outro, das normas dominantes de género. Com objetivo central de compreender como a 

cultura organizacional da GNR e o género normativo interagem na construção identitária, em 

termos profissionais e de género, das militares femininas, focou-se a ideia de que é essencial 

compreender o sentido que os atores sociais atribuem às suas ações e à realidade por eles 

vivenciada, revelando-se a metodologia qualitativa a mais adequada a tais propósitos. Assim, 

o estudo de casos de carácter exploratório aqui apresentado teve como objeto empírico nove 

militares femininas da GNR pertencentes ao Comando Territorial de Braga. Procurou-se, 

assim, obter uma compreensão aprofundada do fenómeno em estudo, a partir do seu interior, 

potenciando uma proximidade em relação ao objeto de estudo e uma análise indutiva dos 

dados recolhidos. A entrevista de história de vida possibilitou a recolha de dados, os quais 

foram, posteriormente, sujeitos a uma análise temática tendo-se tentado adaptar os princípios 

da grounded-theory no sentido de desenvolver uma compreensão indutiva do fenómeno em 

estudo através da análise em profundidade das informações recolhidas e do desenho da teoria 

interpretativa a partir das mesmas. Os resultados revelam que as militares femininas acabam 

por se encontrar numa posição ambivalente, em termos de construção da sua identidade 

profissional, entre as normas e valores da cultura organizacional exigida e o género 

normativo, sendo a sua pertença de género continuamente salientada no ambiente de trabalho. 

Consequentemente, verifica-se que esta ambivalência, bem como os desafios e dificuldades 

que daí decorrem para as militares, têm influência na sua integração, nas suas escolhas 

profissionais e nas suas estratégias comportamentais. 

Palavras-chave: Cultura policial; Cultura militar; Género; Identidade profissional; Identidade 

de género. 
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ABSTRACT 

This master thesis focuses on the subject of police/ military culture and the 

relationship with gender, in particular on how this interfere in the construction of identities of 

the National Republican Guard (GNR) female military, at professional and gender level. As 

the GNR, like other police and military institutions, is a traditional and mostly male medium, 

their organizational culture is based on the valorization of normative masculinity. The 

woman, in this type of institutions, ends up facing a series of challenges and difficulties, 

which come, on the one hand, from the organizational culture itself and, on the other, from the 

dominant norms of gender. With the central goal of understanding how the organizational 

culture of the GNR and the normative gender interact in the professional and gender identity 

construction of the female military, the idea focused was that it is essential to understand the 

sense that the social actors attribute to their actions and the reality experienced by them, 

revealing the qualitative methodology that best suits these purposes. Thus, the exploratory 

case study presented here had as its empirical object nine female soldiers of the GNR 

belonging to the Territorial Command of Braga. In this way, we sought to obtain an in-depth 

understanding of the phenomenon under study, from within, enhancing proximity to the 

object of study and an inductive analysis of the collected data. The life history interview made 

it possible to collect data, which were subjected to a thematic analysis and it was tried to 

adapt the grounded-theory principles in order to develop an inductive understanding of the 

phenomenon under study through the in-depth analysis of the information collected and the 

design of the interpretative theory from them. The results show that female military personnel 

find themselves in an ambivalent position, in terms of the construction of their professional 

identity, between the norms and values of the required organizational culture and normative 

gender, and their genderedness is continually stressed in the work environment. 

Consequently, this ambivalence, as well as the challenges and difficulties that arise for the 

female military, has an influence on their integration, on their professional choices and on 

their behavioral strategies. 

Keywords: Police Culture; Military Culture; Gender; Professional Identity; Gender Identity. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo das culturas policiais e militares numa ótica de género, nomeadamente ao 

nível da construção identitária, em termos profissionais e de género, e os desafios e 

dificuldades enfrentados pelas mulheres inseridas nesses meios é uma temática que não foi, 

até à data, muito desenvolvida no contexto nacional. A originalidade, bem como a relevância 

científica e a atualidade do tema, já que se abordam questões de género, como os estereótipos 

socialmente repassados, que criam diferença e desigualdades em prejuízo da mulher – aqui, 

concretamente, em ambiente militar – foram os grandes motores para a opção de se 

desenvolver a presente dissertação, baseada num estudo exploratório. A compreensão do 

modo como as normas de género situam a mulher em posição de subalternidade e/ ou perante 

a necessidade de enfrentar desafios e dificuldades acrescidas, comparativamente ao homem, é 

essencial para que se possa desenvolver estratégias focadas na diminuição das desigualdades 

de género. 

Com o objetivo central de se compreender como é que a cultura organizacional da 

Guarda Nacional Republicana (GNR) e o género normativo interagem na construção 

identitária, em termos profissionais e de género, das militares femininas, foi adotada uma 

metodologia de cariz qualitativo na tentativa de obter uma compreensão aprofundada dos 

fenómenos em estudo, a partir do seu interior, potenciando uma proximidade em relação ao 

objeto de estudo e uma análise indutiva dos dados recolhidos, já que se foca a ideia de que é 

essencial compreender as perceções que os atores sociais atribuem às suas ações e à realidade 

que vivenciam. Concretamente, foi desenvolvido um estudo de carácter exploratório, baseado 

numa adaptação dos princípios da grounded-theory, que teve como objeto empírico militares 

femininas da GNR. Optando-se pelo estudo de casos, selecionaram-se nove militares 

femininas da GNR integradas no Comando Territorial de Braga, que participaram numa 

entrevista individual de história de vida, técnica de recolha de informação escolhida. As 

informações recolhidas foram sujeitas a uma análise temática, tendo-se tentado desenvolver 

uma compreensão indutiva dos fenómenos em estudo, através da análise em profundidade das 

informações recolhidas e do desenho da teoria interpretativa a partir das mesmas, tal como a 

grounded-theory pressupõe, ainda que se trate, neste caso, apenas de uma adaptação da 

mesma e não de um estudo inteiramente desenvolvido de acordo com os seus pressupostos. 

Com tal desenho metodológico, além do objetivo central referido, procurou-se compreender, a 

partir das perceções das referidas militares, o seu processo de entrada na GNR e as 
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convergências e/ ou divergências percebidas entre homens e mulheres na organização no que 

respeita às funções e aos papéis desempenhados, à aceitação e à integração formal e informal 

e às características e capacidades para o trabalho. Tentou-se também perceber as estratégias 

comportamentais adotadas pelas militares femininas no interior da organização em termos de 

interação com os colegas, tendo interessado, ainda, explorar o eventual conflito entre a 

identidade profissional e a identidade de género dessas militares. 

As instituições policiais e/ou militares constituem meios tradicional e 

maioritariamente masculinos, aspeto que se encontra na base dos desafios enfrentados pelas 

mulheres nestes meios. A integração feminina em instituições policiais e/ou militares iniciou-

se entre meados do século XIX e início do século XX, altura a partir da qual, pouco a pouco, 

este tipo de instituições começou a abrir portas à presença feminina, processo iniciado nos 

Estado Unidos da América. Ao longo do século XX, o processo estendeu-se por todo o 

mundo e caracterizou-se por uma sub-representação feminina, pela restrição no exercício de 

certos tipos de funções às mulheres, bem como pela atribuição preferencialmente a mulheres 

de questões relacionadas com a vitimação de mulheres e crianças, a criminalidade juvenil e o 

trabalho administrativo, que iam, de certa forma, ao encontro do que é tido tradicionalmente 

como feminino. Contudo, a partir da segunda metade do século XX, acompanhando as 

tendências sociais e políticas, foram-se dando várias alterações ao nível da igualdade de 

direitos e oportunidades entre mulheres e homens. A participação feminina no mercado de 

trabalho foi aumentando, o mesmo acontecendo com as instituições policiais e/ou militares, 

ainda que as mulheres continuem sub-representadas, encontrando-se, atualmente, a 

percentagem de mulheres neste tipo de instituições, a nível mundial, abaixo dos 25% 

(Prenzler & Sinclair, 2013). Em Portugal, o processo foi acompanhando estes contornos, 

embora tenha sido mais tardio. A participação feminina nas Forças Armadas (FA) teve início, 

oficialmente, apenas na década de 1990, ainda que já se tivessem registado alguns casos de 

militares femininas ao longo do século XX. Nas Forças de Segurança (FS), nomeadamente na 

Polícia de Segurança Pública (PSP) e na GNR, no primeiro caso, embora desde 1930 já se 

registasse, à semelhança da FA, a presença feminina, só em 1971 é que abriu oficialmente 

concurso para mulheres, sendo que, no segundo caso, apenas em 1994 foi aberto o primeiro 

concurso de ingresso na instituição para mulheres. Atualmente, a GNR, instituição estudada 

neste trabalho, possui no seu efetivo apenas 7,86% de mulheres (GNR, 2017). 
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Os desafios e dificuldades que as mulheres encontram em ambientes policiais e/ ou 

militares advêm das culturas hipermasculinas desses meios, dado serem meios tradicional e 

maioritariamente ocupados por homens, baseados em representações tradicionalistas de 

género e práticas que reproduzem a ideia de masculinidade do trabalho do/a polícia ou militar. 

Estas culturas, além dos valores base da hierarquia, como a disciplina e o espírito de corpo, 

valorizam tradicionalmente capacidades, características e posturas associadas ao masculino, 

como é o caso da força física, da resistência, da racionalidade, do desapego emocional e da 

coragem. Tal é repassado e reforçado ao longo da carreira dos/as militares, traduzindo-se 

numa maior resistência à aceitação e integração de mulheres, vistas como desajustadas 

daqueles ambientes e menos capazes de desempenhar essas profissões. Estas resistências 

deram-se, inicialmente, ao nível formal, com a restrição do seu acesso ao exercício de 

determinadas funções e na divisão de papéis de género, por exemplo. Hoje, com as alterações 

em prol da igualdade de género, mulheres e homens encontram-se igualmente integrados, a 

nível formal, e em condições de igualdade de oportunidades no exercício de funções, embora 

as resistências persistam ao nível não formal, traduzindo-se em atitudes discriminatórias, mais 

ou menos encobertas, para com as mulheres e uma necessidade de maior esforço, por parte 

destas, para mostrarem capacidade para o desempenho da profissão, tal como os colegas 

masculinos. Estes e outros desafios e dificuldades, que passam também pela necessidade de 

adoção de estratégias comportamentais, por parte das mulheres, para se integrarem e mesmo 

pelo tipo de funções que acabam por desempenhar, são resultado das culturas organizacionais 

e dos estereótipos de género, acabando as mulheres por se encontrar numa posição 

ambivalente ao nível da construção das suas identidades profissional e de género, pois 

apreendem as culturas exigidas, ao mesmo tempo que o género é fator de diferenciação. 

No primeiro capítulo, intitulado “Culturas policiais e militares e género feminino”, 

procurou-se apresentar uma revisão bibliográfica da temática em estudo, enquadrando-se 

também os principais conceitos usados ao longo do trabalho. Abordam-se as culturas 

organizacionais que caracterizam as organizações policiais e militares e procura-se 

compreender como é que, em tais contextos, tradicional e maioritariamente ocupados por 

homens, e cuja cultura é marcada pela valorização da masculinidade normativa, se deu a 

integração de mulheres, em Portugal e no mundo, e que desafios e dificuldades estas 

enfrentaram, e ainda enfrentam, ao nível da aceitação e integração e da construção das suas 

identidades profissionais e de género. O segundo capítulo, designado “Enquadramento 

metodológico”, apresenta uma exposição detalhada dos objetivos do estudo, bem como das 
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opções metodológicas que orientaram a investigação levada a cabo e dos passos dados ao 

longo da sua execução. São descritas as principais características da metodologia qualitativa, 

bem como do estudo de casos, com intuito de se mostrar a sua adequação à investigação 

levada a cabo e seus objetivos. É também nesse capítulo que se expõe a forma de seleção dos 

casos em estudo, bem como a caracterização geral dos mesmos. De seguida, são abordadas as 

técnicas de recolha e análise da informação que serviu de base para o presente estudo, sua 

caracterização e especificação dos passos dados ao longo da investigação, bem como os 

desafios e limitações identificados. No terceiro capítulo, “Ser mulher na Guarda Nacional 

Republicana”, apresentam-se os resultados obtidos e a sua análise, pela recolha e análise das 

informações partilhadas pelas militares femininas da GNR em estudo acerca do percurso 

profissional por elas vivenciado no interior da instituição, ao mesmo tempo que se procura 

fazer uma discussão dos mesmos, culminando no desenho de uma teoria interpretativa acerca 

do tema. Daqui parte-se para o último ponto, a “Conclusão”, onde são apresentadas as 

principais conclusões do estudo.  

De um modo geral, conclui-se que a cultura organizacional da GNR, meio tradicional 

e maioritariamente masculino, assenta na valorização da masculinidade normativa, acabando 

as mulheres neste meio por se deparar com determinados desafios e dificuldades ao nível da 

aceitação e integração não formal, dadas as resistências à presença feminina, que resultam 

numa necessidade de conquista do lugar por parte delas e num esforço acrescido para mostrar 

que têm capacidade para exercer a profissão. Por outro lado, denota-se a existência de atitudes 

discriminatórias para com os elementos femininos, de forma mais ou menos encoberta. 

Consequentemente, desafios são também colocados ao nível das estratégias comportamentais 

adotadas pelas militares femininas, no sentido de se integrarem, ou de evitarem situações 

discriminatórias, como, por exemplo, o assédio. Também no que concerne às funções 

desempenhadas se denotam especificidades associadas ao género: ainda que formalmente 

homens e mulheres se encontrem em situação de igualdade, em termos de atribuição e 

desempenho das mais variadas valências da profissão de GNR, poderá haver uma tendência 

para que as mulheres acabem por desempenhar funções que se coadunem com a vida familiar 

e doméstica, cuja responsabilidade continua a recair sobre a figura feminina, como é o caso de 

funções de cariz administrativo. Em suma, os estereótipos de género constituem o grande 

motor dos desafios e dificuldades enfrentados pelas mulheres em organizações policiais e 

militares. Em termos de identidade, as militares femininas, acabam por se encontrar numa 

posição ambivalente entre a cultura organizacional que se impõe e que têm que apreender, 
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enquanto membros da instituição, e a condição feminina. A ‘feminilidade’ tende a ser 

minimizada, o que é notório desde as normas de apresentação às práticas levadas a cabo e às 

representações repassadas, ressaltando-se a suposta necessidade de os militares possuírem 

determinadas características e capacidades que vão ao encontro do que tradicionalmente se 

considera como masculino. Contudo, a sua condição de mulheres é constantemente salientada, 

constituindo o género um fator de diferenciação entre militares.  
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CAPÍTULO 1. CULTURAS POLICIAIS E MILITARES E GÉNERO 

Neste capítulo, começa-se por abordar as culturas organizacionais que caracterizam 

as organizações policiais e militares, procurando-se compreender como é que, em tais 

contextos, se deu a integração de mulheres, em Portugal e no mundo, e que desafios estas 

enfrentaram, e ainda enfrentam, com especial enfoque na articulação entre as suas identidades 

profissionais e de género. É, assim, apresentada uma revisão da literatura que constituiu o 

referencial teórico e conceptual que serviu de base para a presente dissertação. 

Em contextos de trabalho tradicional e maioritariamente ocupados por homens e com 

uma cultura marcada pela masculinidade normativa, como é o caso das organizações policiais 

e militares, as mulheres confrontam-se com desafios de integração e construção das suas 

identidades profissionais. Este tipo de organizações caracteriza-se por possuir culturas 

baseadas na valorização de posturas e capacidades associadas ao masculino, que acabam por 

colocar resistências à presença feminina, sendo as mulheres, de certa forma, vistas como 

desajustadas daqueles ambientes e menos capazes para o desempenho de tais profissões. 

Numa fase inicial à sua integração neste tipo de instituições, as mulheres viram-se restringidas 

à execução de certos tipos de funções e sujeitas a uma divisão sexual do trabalho. Hoje, com a 

igualdade formal entre homens e mulheres, as resistências mantêm-se, sobretudo ao nível 

informal, e traduzem-se em vários desafios e dificuldades para as mulheres, ao nível da 

aceitação e integração nas relações interpares, da vivência de situações discriminatórias, das 

estratégias comportamentais que necessitam de adotar e mesmo das funções que 

desempenham. Assim, as culturas policiais e militares e o género normativo colocam a mulher 

numa posição ambivalente em termos de construção identitária, ao nível profissional e de 

género, já que necessitam de agir conforme a cultura organizacional a que pertencem, o que 

implica atenuar a sua ‘feminilidade’, ao mesmo tempo que a sua condição de mulheres é 

permanentemente ressaltada e constitui fator de diferenciação no tipo de tarefas executadas e 

nas dinâmicas de integração. 

 

1.1. As culturas organizacionais 

Esforços de produção teórica destinados a descrever, explicar e mudar as 

organizações têm sido observados desde o início do século XX (Pechincha, 2010). O conceito 
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de cultura organizacional teve as suas primeiras aparições com a expressão “cultura da 

empresa”, ou perceções da mesma, a partir da década de 1930 (Apanavicius, 2013). Porém, 

estudos mais relevantes e aprofundados começaram a ser desenvolvidos somente a partir da 

década de 1970, na sequência das comunidades científica e empresarial terem começado a 

revelar interesse sobre e atenção a este assunto, partindo de uma tomada de consciência da 

importância dos fatores culturais na gestão, da crença de que a cultura organizacional 

constitui um fator de diferenciação organizacional e da possibilidade de compreensão e 

explicação dos fenómenos organizacionais (Fontes, 2010; Gomes, 1991, 2000; Pimentel, 

1988). A cultura começou a ser vista como fator explicativo do sucesso de certas organizações 

– nomeadamente, as empresas japonesas comparativamente às ocidentais, mais precisamente, 

as americanas – e determinante para a vida nas mesmas, ao invés de apenas se tomar em 

consideração fatores económicos, técnicos e materiais1 (Caixeiro, 2011). Como afirmam 

Caetano e Vala (2000: 122), o conceito de cultura, “assente em estratégias de investigação 

indutivas e qualitativas, permitiria chegar a uma compreensão mais adequada (mais rica, 

complexa, contextualizada) da dinâmica das organizações”. Assiste-se, porém, a uma 

pluralidade de paradigmas, quadros de referência, metáforas, modelos analíticos e conceitos, 

que levam a diversas leituras da realidade organizacional (Pechincha, 2010). Não existindo, 

portanto, uma definição consensual dos conceitos de cultura e de cultura organizacional, 

parte-se das ideias produzidas por alguns autores, de forma a alargar a sua compreensão.                                                             
1 Tradicionalmente, as organizações eram pensadas e analisadas a partir da metáfora da máquina, subjacente à 

Teoria Clássica das Organizações, assente no paradigma da Organização Científica do Trabalho, que parte do 

pressuposto de que a divisão do trabalho e a especialização de tarefas são economicamente mais eficazes, numa 

visão mecanicista e racionalizadora, assente em estudos e métodos quantitativos, sendo toda a dinâmica 

organizacional devidamente definida, programada e controlada e surgindo o ser humano como uma mera peça da 

máquina organizacional (Gomes, 2000; Pechincha, 2010). De seguida, foi também muito usada a metáfora do 

organismo, segundo a qual a organização é concebida como um “sistema vivo”, i.e., um sistema ativo, aberto e 

em constante mutação e evolução, procurando adaptar-se às suas necessidades e ao meio envolvente de forma a 

zelar pela sua sobrevivência. As metáforas do cérebro (enfoque no conhecimento, na formação e no 

processamento da informação) e da organização como sistema económico e financeiro também surgiram no 

âmbito dos estudos organizacionais, mas continuando a não dar atenção à componente simbólica. Pensar na 

cultura é uma nova forma de pensar as organizações, extrapolando-se a visão, de certa forma, simplista das 

organizações e admitindo-se que os aspetos humanos e simbólicos são determinantes para a vida das empresas, 

as quais possuem idiossincrasias e personalidade própria: possuem uma cultura (Apanavicius, 2013; Caixeiro, 

2011). 
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De acordo com Hofstede (1991, 1993), a cultura resume-se a um conjunto de 

programações mentais adquiridas pelos indivíduos nos mais diversos contextos, como a 

família, a escola, os grupos de amizade, o trabalho, a comunidade, a etnia, a classe social, a 

religião, o país, etc.. Trata-se de um sistema de símbolos e significados partilhado pelos 

membros de uma sociedade, grupo ou categoria social, que engloba padrões de 

comportamento, pensamento e sentimentos e permite a distinção dos sujeitos em “categorias” 

diferentes (Ferreira, Neves e Caetano, 2001). Horton e Hunt (1980) referem que cultura é tudo 

aquilo que é socialmente aprendido e partilhado pelos membros de uma sociedade. Os 

indivíduos recebem a cultura como parte de uma herança social, podendo, por sua vez, moldá-

la e introduzir alterações que se tornarão herança das gerações seguintes. Trice e Beyer (1993 

cit. in Sousa, 2006: 14-15)  afirmam que a noção de cultura abarca duas componentes: a 

essência da cultura, que diz respeito ao conjunto de crenças e valores que guiam, explicam e 

legitimam os comportamentos individuais e coletivos, tendo um carácter histórico e 

partilhado; e a das suas manifestações, que compreende as formas observáveis da cultura, que 

exprimem e comunicam uma ideologia, como, por exemplo, práticas, símbolos, linguagem e 

narrativas.  

Segundo Gomes (2000), o estudo da cultura em contexto organizacional assume uma 

abordagem interdisciplinar, embora a maioria das definições emerja das desenvolvidas pela 

Antropologia. Kroeber e Parsons (1958: 86-87 cit. in Gomes, 2000: 27) avançaram uma 

definição que continua a orientar o estudo da cultura organizacional: “the transmitted and 

created content and patterns of values, ideas, and other symbolic-meaningful systems as 

factors in shaping human behavior”. 

De acordo com Schein (1985), a cultura organizacional é um conjunto de 

pressupostos fundamentais e implícitos existentes no seio de um grupo, desenvolvidos, 

apreendidos e partilhados através da socialização e determinando a forma como os seus 

membros pensam, sentem, procedem e reagem nas mais diversas situações, nomeadamente no 

que se refere a questões de adaptação externa ou integração interna. Esse conjunto de valores, 

símbolos e significados, produto da história da organização, contribui para a definição da 

identidade da organização e dos indivíduos nela envolvidos e tem influência no 

funcionamento (estratégias de gestão, distribuição de poder, tipos de liderança, hierarquias, 

formas de controlo da incerteza, normas, etc.) e no desempenho organizacionais (sucesso/ 

insucesso, motivação e desempenho dos colaboradores, produtividade) (Fontes, 2010).  
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De acordo com Pechincha (2010: 76), “O reconhecimento metafórico da organização 

como cultura proporciona um contexto para a interpretação do domínio do simbólico na 

realidade organizacional”. O ambiente organizacional, no que toca, concretamente, ao 

simbolismo que comporta, de acordo com a autora, dispõe de um conjunto de formas ou 

elementos materiais e não materiais, que são dotados de significados e guiam a conduta dos 

indivíduos. Em termos de elementos não materiais, podemos referir a linguagem, as histórias, 

os mitos e os heróis, os ritos e rituais, as normas, os valores e as crenças e pressupostos2. Nos 

elementos materiais, incluem-se os edifícios, o mobiliário, os veículos, as ferramentas, o 

equipamento informático, o vestuário, os documentos, entre outros, que dizem respeito a tudo 

aquilo que compõe o ambiente físico da organização. Segundo Horton e Hunt (1980), os 

elementos materiais da cultura são consequência dos não materiais ou simbólicos e não têm 

significado sem ela. 

Schein (1985), numa análise mais profunda, considera que a cultura organizacional 

pode ser analisada segundo três níveis: o aspeto mais visível e superficial da cultura da 

organização, que corresponde ao nível dos artefactos e dos padrões de comportamento, os 

quais se subdividem em verbais (linguagem usada, mitos, histórias, etc.), comportamentais 

(rituais, cerimónias, etc.) e físicos (tecnologia, arquitetura, decoração, forma de vestir, 

símbolos, ambiente físico e social); o nível dos valores, camada intermédia, que diz respeito                                                            
2 De acordo com Brito e Pereira (1996) e Pechincha (2010), as “histórias” são narrativas sobre a organização que 

organizam as crenças sobre a mesma e o seu sistema de normas e valores. Os “mitos” referem-se a narrativas 

dramáticas de eventos imaginados ou sem sustentação nos factos, consistentes com os valores organizacionais, 

sendo importantes para o reforço da estabilidade, já que expressam comportamentos idealizados. Os “heróis” são 

indivíduos, normalmente os fundadores e/ou líderes, que personificam o sistema de valores da organização, 

espelhando modelos a ser seguidos. Os “ritos” são conjuntos de atividades planeadas e dramáticas, que se 

associam a várias formas de expressão cultural da organização, tendo consequências práticas expressivas, 

nomeadamente, a interiorização da cultura organizacional pelos indivíduos que a integram, a construção das suas 

identidades profissionais e o fortalecimento da coesão social, contribuindo para a estabilidade e o sucesso 

organizacionais e, como tal, para a manutenção da identidade da organização (Brito e Pereira, 1996). Os 

“rituais”, por seu turno, são conjuntos de técnicas e comportamentos padronizados que permitem, 

essencialmente, lidar com as incertezas e ansiedades dos indivíduos no interior da organização, não produzindo 

grandes consequências práticas (Brito e Pereira, 1996). As “normas” são regras que definem o comportamento 

que é esperado, aceite e sancionado pelos membros de uma organização, podendo estar escritas ou não. Os 

“valores” são definições a respeito do que é considerado importante na organização para atingir os seus objetivos 

e sucesso. As “crenças” e “pressupostos” são aquilo que é tido como verdade na organização e que se tende a 

tornar inconsciente e inquestionável (Pechincha, 2010). 
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aos princípios gerais orientadores dos comportamentos (crenças, filosofias, missão e 

identidades organizacionais), que provêm do conhecimento consciente por parte dos membros 

da organização e possuem um carácter testável, através do consenso social, constituindo a 

base de um entendimento comum – trata-se de um nível sólido, mas relativamente aberto à 

mudança e à integração de novos valores que se revelem eficazes; e o nível dos pressupostos 

básicos, camada mais profunda e invisível, que subjaz aos dois anteriores e traduz os valores 

que constituem os pilares da cultura da organização, guiando a conduta, estando na origem da 

própria organização e sendo invisíveis e subconscientes, além de imutáveis e irrefutáveis.  

De forma sintética, podemos dizer que a função da cultura organizacional é definir as 

fronteiras de uma organização, distinguindo-a de outras e conferindo-lhe uma identidade 

própria, além de permitir a integração dos seus elementos, guiar e regular os comportamentos 

no seu seio e garantir a estabilidade e o sentido de identidade e de pertença pela motivação, 

envolvimento e empenhamento dos seus membros, facilitando a sua adesão aos objetivos da 

organização e contribuindo para o seu sucesso (Bilhim, 2008: 203 cit. in Apanavicius, 2013: 

7). 

No que respeita à noção de cultura organizacional, é possível distinguir dois grandes 

tipos de abordagem (Apanavicius, 2013; Caixeiro, 2011; Gomes, 1991, 2000; Pechincha, 

2010; Sousa, 2006). Por um lado, há quem veja a cultura como a uma variável independente, 

uma realidade homogénea, forte, única e dominante, cuja função é permitir que os indivíduos, 

meros executores, pela regulação dos seus comportamentos, se integrem e se adaptem à 

organização como um todo e que esta última se adapte ao meio que a envolve. São exemplos 

de defensores desta visão, também denominada de “paradigma da integração” (Martin et al., 

1985 cit. in Gomes, 1991: 35), em que a organização é o foco da análise (Pechincha, 2010), 

Schein (1985) e Lemaître (1984 cit. in Caixeiro, 2011: 24). Daqui se parte para a ideia de 

Ramanantsoa e Reitter (1985: 3 cit. in Pechincha, 2010: 91) de que a identidade da 

organização, tida como “o conjunto das características da empresa que a tornam específica, 

estável e coerente, e portanto identificável”, é uma e única. Por outro lado, existe quem 

considere, como são os casos de Sainsaulieu (1987) e Morgan (1986), que a organização é 

uma realidade heterogénea e com clivagens, composta por várias subculturas que se 

entrecruzam ou sobrepõem e que emergem de grupos distintos no interior da organização (por 

exemplo, em termos profissionais, funcionais ou hierárquicos), o que se traduz em diversidade 

de comportamentos, autonomia individual ou grupal (dado que os elementos da organização 
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são vistos como agentes ativos e possuidores de identidade própria) e necessidade de uma 

ordem negociada para a superação das divergências. Esta perspetiva, centrada na 

diferenciação e na diversidade de culturas existentes no seio de uma organização (Pechincha, 

2010), pode ser denominada “paradigma da diferenciação” (Martin et al., 1985 cit. in Gomes, 

1991). 

De acordo com Gomes (1991, 2000), embora grande parte dos investigadores 

entenda a cultura a partir da primeira perspetiva, ou seja, de forma unitária e homogénea, tal 

só seria possível se todos os elementos da organização lidassem com as mesmas situações e 

apresentassem explicações, soluções e comportamentos semelhantes, situação que só seria 

possível de alcançar no período de fundação de uma organização – e, mesmo aí, seria a 

heterogeneidade, assente em papéis e posições diferenciadas, a predominar. Assim, a 

heterogeneidade parece prevalecer nas organizações, fundamentada em papéis e posições 

diferenciadoras (Caixeiro, 2011). Em suma, “a conflitualidade existente entre os vários grupos 

que compõem a organização está na origem de interesses, de ideologias e de sistemas 

interpretativos, que contribuem para a sua diferenciação, promovendo, por essa via, 

subculturas variáveis” (Gomes, 2000: 75). Assim, Van Maanen e Barley (1985: 38 cit. in 

Gomes, 2000: 76) definem uma subcultura organizacional como “a subset of an 

organization’s members who interact regularly with one another, identify themselves as a 

distinct group within the organization, share a set of problems commonly defined to be the 

problem of all, and routinly take actions on the basis of collective understandings unique to 

the group”.  

Câmara et al. (2007 cit. in Pechincha, 2010) defendem que a existência de 

subculturas não invalida a existência de uma cultura universal a todos os membros, a qual é 

determinada pelas primeiras. Neste sentido, Gomes (2000) refere que se pode falar de cultura 

organizacional ou das organizações, privilegiando a análise da própria organização, e das suas 

relações com o meio envolvente, ou de culturas organizacionais ou cultura nas organizações, 

enfatizando a multiplicidade de subculturas existentes no interior destas. 

É de referir que existem, ainda, na literatura acerca do tema, duas formas diferentes 

de encarar e aliar cultura e organização. Por um lado, diz-se que “a organização tem uma 

cultura” e, por outro, que “a organização é uma cultura”. Assim, nas situações em que a 

cultura é tida com uma variável do contexto organizacional, que, juntamente com outras, 

contribui para o alcance dos objetivos da organização, a cultura é considerada algo que a 
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organização possui, funcionando como uma espécie de “cola social” (Smircich, 1983 cit. in 

Gomes, 1991), aglutinando as suas diferentes partes. As orientações que consideram que as 

organizações são uma cultura centram-se no simbolismo organizacional, tratando a cultura 

como uma metáfora e enfatizando o sentido dos elementos culturais e interpretações que os 

indivíduos, através deles, fazem da realidade (Gomes, 2000; Pechincha, 2010). 

Entretanto, as organizações, de acordo com Sainsaulieu (1987) e Hofstede (1980, 

1997 cit. in Fontes, 2010), inserem-se em contextos culturais mais vastos, nomeadamente as 

culturas nacionais, pelo que é crucial considerar também os aspetos culturais que transcendem 

a realidade organizacional e que acabam por influenciar e fazer parte desta última, 

simultaneamente aos seus aspetos mais específicos. Sainsaulieu (1987) acrescenta que a 

própria viabilidade e processo de desenvolvimento das organizações depende da sua 

adaptação à especificidade cultural das sociedades em que se inserem e suas transformações 

económicas, políticas, tecnológicas e psicossociais, uma vez que não se pode ignorar a cultura 

dos indivíduos (Gomes, 2000). Caetano e Vala (2002 cit. in Pechincha, 2010) acentuam a 

ideia de que os indivíduos, ao estarem sujeitos a processos de socialização ao longo de toda a 

sua vida pela pertença a diferentes grupos sociais, quando ingressam numa organização, não 

só aprendem os valores e regras característicos da mesma, como transportam traços culturais 

assimilados anteriormente e fora dela (os quais representam, acima de tudo, valores de âmbito 

nacional, mas não só), o que influencia a sua estrutura e o seu funcionamento. Ainda assim, 

faz sentido, de acordo com Sainsaulieu (1987), falar em culturas organizacionais, já que não 

se pode reduzir a organização a um mero recetáculo de culturas societais, podendo a própria 

organização ser compreendida com um meio produtor e portador de cultura. 

É possível, portanto, as culturas organizacionais alterarem-se pela incorporação de 

novas práticas e valores de forma a adaptarem-se às exigências do meio interno ou externo, 

havendo quem refira que a longevidade das organizações depende, em parte, da sua 

capacidade de preservar a identidade cultural originária, mantendo a estabilidade, e integrar 

valores inovadores, respondendo à mudança (Lopes e Reto, 1990). A cultura é dinâmica, 

correspondendo a um processo contínuo e complexo de aprendizagem coletiva, carregando 

consigo, por vezes, dificuldades e conflitos (Sousa, 2006). 

As culturas organizacionais são aprendidas, transmitidas, mantidas e renovadas 

através da socialização. Um importante vetor da mesma, além da interação social quotidiana, 

já que se trata de um processo que ocorre durante toda a carreira do indivíduo na organização, 
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é o processo de formação a que os novos membros são submetidos, sendo-lhes transmitido 

todo o tipo de informação acerca da organização para que a conheçam, se integrem e saibam 

como devem agir no seu seio (Schein, 1985). Assim, é dada a conhecer a estrutura 

organizacional, os seus componentes, as relações de comunicação, as hierarquias, os valores, 

os objetivos essenciais da organização e os meios para os atingir, as responsabilidades e 

comportamentos necessários e permitidos para um desempenho adequado e suficiente, os 

princípios de conservação da identidade e integridade da organização, entre outros. Como 

sugerem Caetano e Vala (2002: 134 cit. in Pechincha, 2010: 80), “a socialização é, 

frequentemente, vista como o principal processo de aculturação dos novos elementos das 

organizações”, permitindo a sua integração. 

Sousa (2006) refere que a adoção, por parte dos indivíduos, sobretudo dos novos 

membros, de uma conduta que vai ao encontro das normas e valores da organização depende 

da posse de valores de lealdade e de dever e do grau de concordância entre os seus próprios 

valores e os da organização. Quanto mais elevado for este, maior será a probabilidade de 

adoção dos valores organizacionais. Através dos processos de recrutamento e seleção, que 

constituem ritos, é também possível atrair indivíduos que se identifiquem com os valores 

organizacionais, encontrar pessoas cujos traços correspondam aos interesses da organização e 

prever como se dará a sua adaptação aos padrões de funcionamento da organização, tendo em 

conta as suas características, excluindo-se os que se considere não se enquadrarem (Brito e 

Pereira, 1996). 

Assim, o estudo da cultura das/nas organizações assenta na ideia de que estas “são 

sistemas humanos que manifestam complexos padrões de atividade cultural e não máquinas 

ou organismos adaptativos” (Gomes, 1994: 284). Incide-se sobre a compreensão da criação e 

influência do contexto social no espaço organizacional, pela análise das várias formas, 

manifestações e dimensões de cultura, que comportam significados partilhados coletivamente 

e alimentam a sobrevivência do grupo, na medida em que constituem a base da conduta da e 

na organização e funcionam como elemento integrador e de coesão (Sousa, 2006). De acordo 

com Schneider (1985 cit. in Gomes, 2000), trata-se de analisar os processos através dos quais 

a vida organizacional adquire sentido para os seus membros, incidindo-se sobre as 

modalidades pelas quais esse sentido, que dota a organização de uma identidade própria e os 

indivíduos de uma identidade profissional baseada na mesma, é transmitido. 
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1.2. As culturas das organizações policiais e militares 

As organizações policiais e militares, à semelhança de outras organizações, possuem 

culturas que as caracterizam e distinguem, proporcionando-lhes uma identidade. Essas 

culturas organizacionais são caracterizadas por um conjunto de valores, crenças, normas, 

práticas e símbolos, que orienta os comportamentos dos indivíduos que nelas ingressam e lhes 

confere também uma identidade específica, uma identidade profissional (Franklin, 2005; 

Schactae, 2013; Spasić, 2011). Essa identidade profissional é aprendida através das interações 

e a partir do sistema simbólico de valores, códigos e símbolos que significam o espaço 

institucional (nomeadamente, as regras, a linguagem, as provas de admissão, a formação, as 

cerimónias, as narrativas da história da organização e os seus heróis, o fardamento, as 

hierarquias, o ambiente físico, os objetos, entre outros) e que servem para impor a cultura 

organizacional, permitindo criar um sentimento de pertença. Trata-se, como diz Bourdieu 

(2001), da incorporação de um habitus particular, uma herança sociocultural que é 

incorporada pelos indivíduos, funcionando como matriz geradora de comportamentos, 

escolhas e perceções. Esse habitus depende sempre da posição do indivíduo na organização, 

associando-se a um capital simbólico (Bourdieu, 1996, cit. in Schactae, 2013: 103), que é 

tanto maior quanto maior o seu poder. 

De acordo com Brito e Pereira (1996), o processo de socialização na cultura policial 

ou militar é peculiar e complexo, consistindo na transformação de civis em polícias ou 

militares através de diversas estratégias interrelacionadas que visam despojar os indivíduos de 

certos valores e crenças civis e inculcar-lhes os valores policiais ou militares, o que pode 

representar uma mudança nas suas identidades. Embora os contextos policial e militar 

apresentem algumas diferenças entre si, as suas culturas organizacionais e processos de 

incorporação das mesmas são semelhantes e seguem aproximadamente o modelo que se 

explicitará de seguida3.  

Atualmente, em Portugal, os candidatos à carreira militar ou policial passam por um 

rigoroso processo de seleção composto por várias fases de carácter eliminatório, iniciadas                                                            
3 Faz-se aqui uma abordagem geral dos processos de aprendizagem das culturas policiais e militares, não se 

especificando concretamente os procedimentos levados a cabo por cada um dos tipos de organizações, nem 

sendo esse o propósito deste trabalho. Neste sentido, poderão ser referidos aspetos que não correspondem 

exatamente a alguma dessas organizações, apesar de, tendo em conta as pesquisas efetuadas para o presente 

estudo, os processos serem semelhantes. 



15  
com um concurso público de admissão a um curso de formação que exige um conjunto de 

requisitos, como idade, altura e escolaridade mínimas, nacionalidade e não existência de 

antecedentes criminais, entre outros. Quem atender a todos os requisitos obrigatórios, é sujeito 

a provas escritas de conhecimento básico, como as de línguas, matemática e cultura geral, a 

provas físicas, a exames médicos e psicotécnicos e a entrevistas, com o intuito de se 

selecionarem os indivíduos que mostrem competência física, emocional e intelectual 

adequada para desempenhar o trabalho, bem como a sua identificação com os valores 

policiais ou militares com vista à criação de um grupo homogéneo (Portaria n.º 236-A/ 2010, 

de 28 de abril; Aviso n.º 8182/ 2017; Aviso n.º 8013-B/ 2017). 

A iniciação na cultura policial ou militar dá-se através dos cursos de formação, que 

são de natureza formal, disciplinada, coletiva e ritualizada, constituindo ritos de passagem. A 

socialização dos indivíduos nestes cursos passa pela aprendizagem de dois princípios básicos 

característicos das culturas policiais e militares: disciplina e hierarquia (Brito e Pereira, 1996). 

Os cursos caracterizam-se por ter uma duração fixa, regras e horários rígidos, um relativo 

isolamento dos indivíduos em relação ao mundo exterior à organização e uma série de 

disciplinas de formação profissional (Spasić, 2011), que permitem a aprendizagem dos 

aspetos teóricos e práticos do exercício da profissão e apresentam as normas e valores 

policiais ou militares, possibilitando a uniformização dos comportamentos e uma “docilização 

dos corpos” (Foucault, 1989 cit. in Brito e Pereira, 1996: 156).  

A hierarquia é um aspeto essencial das culturas policiais e militares, esperando-se 

que seja respeitada por todos os membros dessas organizações (Spasić, 2011). Ela assinala a 

possibilidade de ascensão para todos, embora isto seja algo de natureza ideológica, ou seja, 

concretiza-se para poucos ou é algo difícil, na prática. No entanto, estimula os indivíduos a 

pensar que o seu sucesso depende apenas do seu esforço e do respeito pelas normas 

organizacionais (Brito e Pereira, 1996). Os ambientes dessas organizações estão repletos de 

símbolos que ilustram e reforçam aquele traço das suas culturas organizacionais, como as 

divisas de autoridade ou distintivos, que retratam o poder formal hierárquico, e face aos quais 

os indivíduos devem adotar uma postura específica, como as continências. A não obediência 

às normas e o não cumprimento dos rituais significa transgressão, sendo passível de punição. 

O curso, como dito atrás, é de caracter coletivo, ou seja, é levado a cabo com/para 

um grupo de indivíduos, que tudo vivem e partilham: as aulas teóricas e práticas, os treinos 

físicos, as refeições, os dormitórios ou camaratas, etc. A este propósito, é importante trazer 
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aqui os contributos de Goffman (1961: 11), que aborda as instituições totais, definindo-as 

como “um local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação 

semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam 

uma vida fechada e formalmente administrada”. Ou seja, são instituições que se caracterizam 

pelo facto de todos os aspetos da vida serem realizados no mesmo local e sob uma única 

autoridade, estando os indivíduos, separados do mundo exterior, permanentemente 

acompanhados dos restantes membros do grupo, tratados de igual forma e obrigados a fazer as 

mesmas atividades, rigorosamente regulamentadas e programadas, de forma a atender aos 

objetivos da organização, conjuntamente.  

No caso das organizações policiais e militares, de forma a uniformizar os indivíduos, 

são levados a cabo diversos procedimentos como os processos de admissão, a barreira face ao 

mundo exterior, que pretende fazer com que os indivíduos deixem para trás os papéis 

anteriores e sejam uniformizados, o despojamento de bens pessoais e o controlo das suas 

necessidades por parte da instituição e à perda de certas comodidades materiais, entre outros. 

São processos de “desculturação” e de “morte civil”. Sucintamente, tal quer dizer que os 

indivíduos são levados a deixar, por assim dizer, a cultura, os hábitos, a forma de viver e de 

pensar apreendidos no exterior e a absorver uma nova cultura no interior da instituição, 

ocorrendo uma espécie de “mortificação do eu” anterior (Goffman, 1961). Ressalta-se, ainda, 

o controlo expressamente presente nestas instituições, bem como a falta de privacidade a que 

os internos estão sujeitos. Pode-se, assim, considerar as instituições militares e policiais, 

sobretudo na fase inicial de recruta, como instituições totais, a par de outros tipos de 

instituições referidas pelo autor4.  

Dado o caracter rígido e, muitas vezes, marcado pelo sofrimento físico e psicológico 

desses processos de socialização, desenvolve-se um sentimento coletivo, designado “espirito 

de corpo” na linguagem militar, marcado pela solidariedade, pela interdependência e pelo 

companheirismo (Spasić, 2011). Ressalte-se que os cursos são marcados, além da intensa                                                            
4 Como as instituições que se dedicam a acolher pessoas não autónomas (como doentes, crianças ou idosos), as 

que acolhem pessoas capacitadas ou não necessariamente incapazes, mas potencialmente perigosas, ainda que 

não intencionalmente (como hospitais psiquiátricos), as que albergam indivíduos considerados perigosos (como 

prisões), as que concentram pessoas ao serviço de missões importantes ou cuja intenção é a de realizar 

adequadamente determinados trabalhos, justificando-se através de tais propósitos instrumentais (como 

instituições policiais e militares) e, por fim, as que albergam os “fugitivos do mundo” (como conventos e outras 

instituições religiosas) (Goffman, 1961). 
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exigência física, pela “pressão psicológica” levada a cabo, por exemplo, através de recorrentes 

agressões verbais, revistas à farda, estímulo à competição, comandos sequenciados e rápidos, 

o próprio intenso esforço físico, entre outros (Brito e Pereira, 1996). Tais práticas associam-se 

aos próprios valores e normas policiais e militares que têm que ser aprendidos pelos 

indivíduos, daí testar-se a sua tolerância, o seu autocontrolo e a sua obediência. O “espírito de 

corpo” manifesta-se, então, de várias formas e é fortemente estimulado pelas organizações em 

causa: “O companheirismo é a solução coletiva encontrada para resistir à pressão, 

possibilitando o desenvolvimento do espírito de corpo” (Brito e Pereira, 1996: 158). Há, no 

entanto, também a transmissão de valores meritocráticos e de competitividade, repassada na 

avaliação do desempenho individual ao longo do curso, que pode, dependendo das 

organizações e de formas várias (direta ou indiretamente) gerar recompensas. 

No final do curso de formação, dá-se o momento da formatura ou compromisso de 

honra, que representa o “nascimento” do militar ou do polícia, celebrado com cerimónias 

profundamente marcadas pelo simbolismo, incluindo rituais como o hastear da bandeira, 

desfiles em marchas, juramento, entre outros. Este é um momento intensamente vivido pelos 

indivíduos, representando o alcance do objetivo e a sensação de vitória e de dever cumprido 

(Brito e Pereira, 1996). 

As organizações policiais e militares pretendem agir em defesa na lei, zelando pela 

manutenção da ordem social, da paz e do bem-estar das comunidades, através da prevenção e 

da intervenção. Estes contextos são tradicionalmente dotados de culturas que podem ser tidas 

como hipermasculinas, já que se tratam de culturas que valorizam a força e a robustez física, a 

agilidade, a coragem, a persistência, a agressividade, o desapego emocional, a racionalidade, a 

solidariedade e a capacidade de manter a autoridade, aspetos tradicionalmente associados ao 

masculino (Souza, 2016; Locatelli et al., 2013; Spasić, 2011; Rabe-Hemp, 2009; Franklin, 

2005; Musumeci e Soares, 2004; Garcia, 2003). Daí que tais sejam os valores que são 

repassados nos diversos ritos de socialização pelos quais passam os novos membros, que se 

transformam em verdadeiras normas de conduta e que vão sendo continuamente reforçados 

através da interação social, do sistema simbólico das organizações, das regras e leis, da 

linguagem da organização, das narrativas sobre a história da organização e os seus heróis e de 

diversos ritos e rituais. Como se verá posteriormente, as culturas que caracterizam as 

instituições policiais e militares continuam a basear-se na hegemonia masculina (Bourdieu, 

1999; Connell, 2005), o que conduz à existência de resistências à presença feminina, bem 
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como ao aparecimento de desafios e dificuldades que as mulheres neste meios necessitam de 

enfrentar para se integrarem, com consequências ao nível da sua construção identitária, em 

termos profissionais e de género. 

 

1.3. As mulheres nas organizações policiais e militares 

Historicamente, as organizações policiais, tal como as militares, têm sido marcadas 

por uma divisão dos sexos (Rabe-Hemp, 2009). São caracterizadas pela valorização da 

masculinidade normativa, que constitui um elemento de construção da identidade dos seus 

membros. Por esta razão, as mulheres acabam por deter, no seu seio, menor capital simbólico, 

pois, embora herdem o sistema simbólico-institucional necessário para serem reconhecidas 

como membros da organização, a sua pertença de género afasta-se da imagem historicamente 

construída do polícia (Schactae, 2013). Neste subcapítulo, explicar-se-á esta relação, 

começando-se com um enquadramento histórico da integração feminina, em termos formais, 

nos meios policiais e miliares e prosseguindo-se com a exposição de algumas especificidades 

dessa integração tendo em conta os traços culturais das organizações em questão. De forma 

geral, tenhamos em mente que, durante muito tempo, as mulheres não foram admitidas nas 

organizações policiais e militares e que, ainda hoje, apesar da sua integração formal e das 

políticas de promoção da igualdade de género, se encontram aí sub-representadas, enfrentando 

múltiplas desigualdades e desafios (Franklin, 2005; Spasić, 2011; Prenzler & Sinclair, 2013). 

 

1.3.1. Breve enquadramento histórico da integração feminina em contextos 

policiais e militares 

Iniciando-se pelos contextos policiais, até cerca de meados do século XIX e início do 

século XX, as mulheres não puderam ingressar na carreira policial, sendo esta exclusivamente 

reservada aos homens. A partir dessa altura, aos poucos, as organizações policiais começaram 

a abrir as portas à presença feminina: embora não exista um consenso relativamente à data de 

entrada da primeira mulher numa polícia, sabe-se que tal sucedeu nos Estados Unidos da 

América, em meados do século XIX, com o ingresso de uma mulher na qualidade de 

supervisora de uma prisão feminina. De acordo Spasić (2011), em 1845, foi recrutada a 

primeira mulher para funções de supervisão num estabelecimento prisional feminino, sendo 
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que só em 1908 foi colocada a primeira mulher a desempenhar serviço de patrulha, na cidade 

de Chicago, cujo principal objetivo era o de atuar na prevenção e intervenção da delinquência 

feminina e juvenil, prostituição e vitimização de mulheres e crianças (Meier, 2013). Já 

segundo Stratton (1986 cit. in Borges, 2008), as mulheres iniciaram a sua participação na 

polícia como governantas de prisões femininas, nos Estados Unidos da América, em 1888, 

sendo que a sua entrada para a atividade policial teve lugar apenas em 1910, na Polícia de Los 

Angeles, muito embora o seu poder fosse limitado, podendo aplicar apenas leis referentes a 

mulheres e crianças. Como é possível verificar, existem algumas discrepâncias nas 

informações expostas, no entanto, estas convergem na ideia essencial do que as mulheres 

começaram a ser integradas nos serviços policiais com o principal intuito de vigiar e controlar 

o comportamento feminino5, bem como de proteger mulheres e crianças. 

Trazendo-se alguns exemplos do início da integração feminina nas organizações 

policiais, ao nível mundial, é de se referir, segundo Hazenborg e Ormiston (1995 cit. in 

Borges, 2008), os casos da Alemanha, onde a Polícia de Estugarda admitiu a primeira mulher 

em 1903, da Suécia, em 1908, da Noruega, em 1910, dos Países Baixos, em 1911, do Reino 

Unido e da França, em 1914, da Dinamarca, em 1920, da Hungria e da Bélgica, em 1946, e da 

Irlanda, em 1959. Também no que toca à altura em que, nos vários países do mundo, começou 

a ser admitida a presença de mulheres na polícia se encontram divergências nas informações 

presentes na bibliografia sobre o tema. De acordo com Spasić (2011), depois dos EUA, o 

Canadá recrutou a primeira mulher para a polícia em 1900, seguido do Reino Unido, em 

1905, da Suécia, Noruega, Dinamarca e Rússia, em 1914, da Polónia, em 1926, da China, em 

1929, de Singapura, Índia e Turquia, em 1932, da Hungria, em 1935, e da Itália, em 1959. 

Não sendo objetivo deste trabalho fazer uma abordagem pormenorizada do 

enquadramento histórico da integração da mulher na polícia, ressalta-se que, 

independentemente da altura em que tal aconteceu nos diversos países, o que, como se pode 

verificar, ainda que os dados possam não ser totalmente concordantes, foi sucedendo,                                                            
5 Meier (2013), com base em Chesney-Lind (1995) e Chesney-Lind e Shelden (2004), refere que as primeiras 

mulheres-polícia se dedicavam ao “policiamento do género”, uma vez que combatiam, não só a prostituição e a 

delinquência feminina, como também todo o tipo de comportamentos considerados impróprios para as mulheres 

(como a forma de vestir fora das normas convencionais, a linguagem obscena ou uso de calão, etc.). As mulheres 

delinquentes e etiquetadas como “moralmente corruptas” eram consideradas anormais, doentes mentais, más, ou 

outra coisa que não mulheres. Assim, as polícias zelavam pelo cumprimento das normas sociais de género, 

controlando, no fundo, o comportamento feminino e restringindo a sua autonomia. 
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essencialmente, ao longo do século XX, em todos os casos, as funções inicialmente 

desempenhadas pelas mulheres se associavam à vigilância em prisões femininas, à prevenção 

e intervenção de/ em crimes cometidos por mulheres e crianças, à prostituição e à proteção de 

mulheres e crianças vítimas de violência e abusos, o que, como se verá posteriormente, é tido 

como tipicamente feminino neste tipo de instituições e se encontra associado às capacidades 

‘femininas’ socialmente atribuídas. 

De acordo com Borges (2008), o facto de ter começado a haver um aumento dos 

crimes que envolviam mulheres e crianças constituiu uma das razões que levou a que grande 

parte dos países começasse a recrutar mulheres, em muitos dos casos, concentradas em corpos 

de polícias femininos que haviam sido criados, ou em departamentos de mulheres-polícias 

dentro das próprias forças policiais, já que se associava a estas a tarefa de cuidar, fazendo com 

que a sua função fosse mais de assistência social do que policial.  

As perceções do papel das mulheres nas sociedades sofreram alterações profundas ao 

longo do tempo, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, tendo sido desenvolvidas várias 

mudanças na legislação de vários países, essencialmente a partir da década de 1970, no que 

respeita à igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Assim, ainda que tal tenha 

constituído um processo lento e complexo e com diferenças entre países, as mulheres 

começaram progressivamente a integrar os corpos normais de polícia, além de, no geral, 

terem começado a ingressar em maior número no mercado de trabalho, tendo sido ampliados 

os seus direitos, poder e autoridade nas organizações, os tipos de funções que 

desempenhavam e as suas possibilidades de ascensão na carreira (Borges, 2008). Ainda assim, 

a percentagem de mulheres nas organizações policiais no mundo continua abaixo dos 25% 

nos países democráticos, percentagem essa que é muito menor no que toca a posições 

hierárquicas mais elevadas. Em países não democráticos ou nas democracias emergentes, as 

mulheres continuam também sub-representadas, com números bastante inferiores (Prenzler e 

Sinclair, 2013). 

No que concerne aos meios militares, de acordo com Santos (2011) e Ramos (2012), 

a participação em guerras e conflitos desde sempre esteve associada ao masculino, dada a 

valorização da força física, robustez, coragem, entre outros aspetos atribuídos 

tradicionalmente aos homens. Porém, ao longo da História, as mulheres foram participando 

em determinados momentos de conflito, ainda que em situações esporádicas e excecionais, 

desempenhando funções secundárias, tendo sido o seu contributo pouco reconhecido e sendo 
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“devolvidas” ao seu dia-a-dia, quando já não fossem necessárias. As mulheres não 

desempenhavam, também nestes contextos, mais do que funções tipicamente femininas e 

consideradas subalternas, como lavadeiras, cozinheiras, prostitutas e enfermeiras (Vaz, 2002). 

Desta forma, a presença feminina possibilitava uma maior disponibilidade dos homens para 

outras tarefas, nomeadamente, as de combate (Carrilho, 1990 cit. in Ramos, 2012). 

As situações mais conhecidas onde o contributo feminino nas forças militares foi 

mais notório deram-se ao longo do século XX, em especial, no decorrer das Primeira e 

Segunda Guerras Mundiais, durante as quais certos países, especialmente a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha, devido à 

grande exigência de efetivos humanos, se viram na necessidade de recrutar mulheres para 

desempenhar, essencialmente, determinadas tarefas secundárias e, assim, permitir que os 

homens pudessem dedicar-se mais às atividades de combate. No fundo, como salienta 

Carreiras (1997 cit. in Ramos, 2012), as mulheres eram uma “reserva” à qual se recorria em 

situações de necessidade, fora das quais eram excluídas do “mundo de homens” (Ramos, 

2012) que eram os contextos militares. De resto, o mesmo acontecia no que concerne à 

participação a mulher na força de trabalho em geral: tal participação constituiu também uma 

situação fortemente impulsionada pelas Guerras Mundiais, em que, dada a ausência dos 

homens, que haviam ido para a guerra, as mulheres começaram a ocupar os seus postos de 

trabalho. No entanto, no pós-guerra, queria-se que as mulheres regressassem ao lar e 

desocupassem os postos de trabalho para que os homens os pudessem voltar a ocupar 

exclusivamente (Sprinthall e Collins, 2011 cit. in Ramos, 2012). Segundo Tavares (2011 cit. 

in Ramos, 2012), essa preocupação e esforço são atestados pela proliferação de anúncios que 

apresentavam mulheres domésticas e sorridentes, rodeadas de novos eletrodomésticos, como 

se fossem uma espécie de prémio e agradecimento aos seus contributos, mas que eram agora 

dispensadas dos serviços na força de trabalho. 

Ainda assim, a integração feminina nas Forças Armadas dos países ocidentais 

começa a ocorrer a partir das últimas três décadas do século XX, impulsionada pelos Estados 

Unidos da América (Ramos, 2012), e associada, de acordo com Segal (1999 cit. in Coutinho 

dos Santos, 2011), a dois grandes fatores: a necessidade de pessoal e os valores culturais que 

promovem a igualdade de género, simultâneos à crescente participação feminina no mercado 

de trabalho. De acordo com  Santos (2011) e Ramos (2012), a integração feminina nas Forças 

Armadas deu-se juntamente com a tendência de redução dos contingentes destas dada a sua 
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profissionalização, passando estas a ter como base o serviço militar voluntário, e com 

alterações em termos de valores e missão dessas organizações, passando-se “de um estado de 

prontidão para a guerra para um estado de dissuasão da guerra” (Ramos, 2012: 68).  

Na conjuntura internacional, a presença feminina tem sido considerada positiva e 

complementar à masculina, essencial à eficácia operacional, tendo sido criadas 

sucessivamente diversas políticas relacionadas com as questões de género, aliadas à tomada 

de consciência da importância do papel das mulheres na sociedade e do merecimento de 

igualdade de oportunidades, de forma a incentivar os países a atrair e integrar mulheres nas 

Forças Armadas (OTAN, 2011 cit. in Coutinho dos Santos, 2011; Ramos, 2012). Assim, 

países como os Estados Unidos da América, o Canadá, o Reino Unido e a França, iniciaram o 

processo de integração de mulheres no início da década de 1970, ao passo que outros, como a 

Bélgica, a Holanda, a Dinamarca e a Noruega, iniciaram esse processo na década de 1980 e 

outros, ainda, como Portugal e Espanha, apenas abriram as portas às militares femininas no 

início da década de 1990, seguidos de países como a Alemanha e a Itália, em 2000 (Santos, 

2011).  

Com base nos Relatórios disponibilizados pelos países membros da OTAN, Santos 

(2011) refere que, em 2010, as mulheres integravam as Forças Armadas de todos os países da 

OTAN, à exceção da Islândia, que não possui Forças Armadas, sendo que, em comparação 

com o ano 2000, todos esses países revelaram ter aumentando os efetivos femininos, ainda 

que estes continuem a ser bastante inferiores aos masculinos em todos os casos, além de a 

percentagem de mulheres na categoria de Praças ser superior à que se verifica nas categorias 

de Sargento e Oficial. A situação é ainda diferenciada entre países, já que alguns permitem a 

entrada de mulheres em unidades de combate, incluindo o comando de unidades especiais, 

enquanto noutros casos as mulheres desempenham ainda um papel limitado. 

 

1.3.1.1. O caso português: as mulheres na PSP, na GNR e nas Forças 

Armadas 

Em Portugal, começando-se pelos meios policiais, a Lei n.º 53/ 2008, de 29 de agosto 

(Lei de Segurança Interna), distingue, por um lado, as entidades que exercem funções de 
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segurança interna6, nomeadamente, a Guarda Nacional Republicana (GNR), a Polícia de 

Segurança Pública (PSP), a Polícia Judiciária (PJ), o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

(SEF) e o Serviço de Informações e Segurança (SIS), e, por outro lado, as entidades que 

exercem apenas funções de segurança, como sejam os órgãos da Autoridade Marítima 

Nacional (AMN) e os órgãos do Sistema de Autoridade Aeronáutica (SAA). Além destas, 

outras entidades prestam serviços de segurança não contemplados na Lei da Segurança 

Interna, sendo elas as Polícias Municipais (PM), o Corpo da Guarda Prisional (CGP), a 

Segurança Privada, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e os Guardas-

Noturnos (GN) (Guedelha, 2013). 

No contexto da presente dissertação, falar-se-á apenas da presença feminina em 

algumas das instituições que exercem funções policiais, nomeadamente, a PSP e a GNR. 

Tendo em conta que se trata do contexto português e que a investigação científica que resulta 

deste trabalho se debruça sobre a GNR, considerou-se essencial fazer uma breve 

caracterização destas instituições e uma abordagem mais pormenorizada do processo de 

integração de mulheres nas mesmas. 

A PSP “é uma força de segurança, uniformizada e armada, com natureza de serviço 

público e dotada de autonomia administrativa” que tem por missão “assegurar a legalidade 

democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, nos termos da 

Constituição e da Lei” (Lei n.º 53/ 2007, de 31 de agosto, Artigo 1.º, n.º 1 e n.º 2, 

respetivamente). Esta força depende do Ministério da Administração Interna e possui uma 

estrutura hierarquicamente organizada, contabilizando pessoal com funções policiais (sujeito 

à hierarquia de comando) e pessoal sem funções policiais (sujeito às regras gerais de 

hierarquia da função pública) (Guedelha, 2013). As funções policiais desta instituição 

encontram-se distribuídas pelas carreiras de Oficial de Polícia (que engloba os postos ou 

categorias de Superintendente-Chefe, Superintendente, Intendente, Subintendente, Comissário 

e Subcomissário), Subchefe de Polícia (que inclui os postos ou categorias de Chefe e 

Subchefe) e Agente de Polícia (composta pelos postos ou categorias de Agente Principal e 

Agente).                                                             
6 De acordo com esta Lei, “A segurança interna é a atividade desenvolvida pelo Estado para garantir a ordem, a 

segurança e a tranquilidade públicas, proteger pessoas e bens, prevenir e reprimir a criminalidade e contribuir 

para assegurar o normal funcionamento das instituições democráticas, o regular exercício dos direitos, liberdades 

e garantias fundamentais dos cidadãos e o respeito pela legalidade democrática”. 
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A entrada na instituição da PSP faz-se de duas formas: por um lado, na categoria de 

Agente, através de um curso de formação ministrado na Escola Prática de Polícia, para o qual 

os candidatos têm de ser aprovados em provas específicas (tal como foi abordado no ponto 

1.2.); por outro lado, na categoria de Subcomissário, através da conclusão de uma 

Licenciatura ministrada no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna 

(Borges, 2008). Dentro desta organização, os direitos, funções e oportunidades de progressão 

na carreira são atualmente iguais do ponto de vista formal para mulheres e homens, embora 

nem sempre tenha sido assim. 

A primeira mulher a exercer funções de polícia, em Portugal, ingressou na PSP em 

1930, dedicando-se à vigilância de mulheres e crianças ou a serviços assistenciais, e 

envergando, no exercício dessa função, um traje civil. No mesmo ano, ingressaram mais cinco 

mulheres na organização, embora de forma provisória e com funções meramente 

administrativas (Ordem de Serviço n.º 115 da Polícia de Segurança Pública de Lisboa, de 25 

de abril de 1930, Artigo n.º 17.º). Apenas em 1945 foi emitido o primeiro documento 

legislativo que referia a admissão de mulheres na PSP: 

“Para o serviço especial de vigilância de mulheres e crianças e de outros serviços inerentes ou 

assistenciais pode haver em cada comando de polícia, mediante prévio despacho do Ministro 

de Interior, um grupo de guardas do sexo feminino, com a categoria única de guardas de 2ª 

classe, cujo total sairá do efetivo do respetivo comando. (…) Este pessoal usufruirá os mesmos 

direitos e regalias dos restantes guardas, sendo considerado aprovado para todos os efeitos 

legais, incluindo o de aposentação, desde o sei início, o atual grupo de guardas existentes na 

polícia de Lisboa” (Decreto-Lei n.º 34 882, de 4 de setembro de 1945, Artigo n.º 23.º). 

 

As mulheres eram admitidas na PSP e não alistadas como os homens. Além disso, 

segundo o mesmo Decreto-Lei, ao contrário dos homens, as mulheres não necessitavam de ter 

já prestado serviço militar (até porque ainda não eram admitidas nas Forças Armadas), 

condição necessária, na altura, para ingresso na organização. Ao nível dos postos e do 

trabalho também existiam diferenças de género. As mulheres possuíam uma categoria única 

de Guardas de 2.ª classe, portanto, sem possibilidades de progressão na carreira. Já os homens 

ingressavam como Guardas Provisórios, categoria inferior à das mulheres7, mas com                                                            
7 Na altura, a hierarquia na PSP era composta, de forma ascendente, pelos postos de Guarda Provisório, Guarda 

de 2.ª Classe, Guarda de 1.ª Classe, 2.º Subchefe, 1.º Subchefe, Chefe de Esquadra, 1.º Comissário, 2.º 
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possibilidade de ascensão na carreira. Mais tarde, passou a ser permitida a admissão de 

mulheres a partir de concurso ou estágio especial não inferior a seis meses, embora no 

restante a situação se mantivesse inalterada (Decreto-Lei n.º 39 497, de 31 de dezembro de 

1953, Artigo n.º 69.º). Só em 1971 surge o primeiro concurso nacional para guardas do sexo 

feminino, passando o ingresso de mulheres na polícia a derivar do alistamento e não da mera 

admissão e tendo as alistadas de prestar provas práticas, tal como os homens (Aviso em 

Anexo à Ordem de Serviço do Comando-Geral da PSP, de 22 de janeiro de 1973, n.º 1, do 

previsto no Capítulo IV-Instrução, Artigo n.º 4.º, n.º 1). Além disso, as funções permitidas 

para as mulheres foram alargadas, nomeadamente, à colaboração em serviços de trânsito, 

fiscalização de infrações, assistência turística, colaboração em diligências ou ações policiais, 

ajudantes de enfermeiros na parte de socorros e ambulâncias, além das anteriores funções 

administrativas e de trabalho burocrático e proteção e vigilância de crianças, mulheres, idosos, 

entre outros serviços assistenciais. No entanto, manteve a categoria única até 1980, ano em 

que passaram a ingressar na organização com a categoria de Guardas Provisórios, em 

igualdade com os homens, abrindo-se possibilidade à progressão na carreira, embora com 

algumas diferenças em relação aos homens em termos de número total permitido de admitidas 

nos Concursos de Promoção, sendo este bem mais reduzido do que no caso do sexo masculino 

(Decreto-Lei nº134, de 19 de maio de 1980, Artigo n.º 1.º). Nesse ano, as mulheres passaram 

a poder ingressar na Escola Prática de Polícia, frequentando o curso para Guardas, do mesmo 

modo que os homens, embora com ligeiras diferenças ao nível das provas físicas, dadas as 

diferenças físicas características de cada sexo. 

A Escola Superior de Polícia (atualmente denominada Instituto Superior de Ciências 

Policiais e Segurança Interna) foi criada em 1984, possibilitando quer a homens, quer a 

mulheres o acesso ao ensino superior, o que lhes permitiu aceder aos postos mais altos na 

hierarquia da PSP (Borges, 2008). 

A PSP (2016), de acordo com o relatório do Balanço Social de 2015, possuía um 

efetivo total de 22 007 elementos, dos quais exerciam funções policiais 21 392 indivíduos, 

representando as mulheres apenas 7,8% desse efetivo. As mulheres integram maioritariamente 

a carreira de Agente, com um total, à data referida, de 1343 elementos, representando 7,46% 

do efetivo dessa carreira. Na carreira de Chefe, representavam 8,78% do efetivo, com um total                                                                                                                                                                                      
Comissário, Comissário Principal, além de outros cargos superiores preenchidos pelos oficiais que vinham das 

Forças Armadas. 
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de 216 elementos. Por fim, na carreira de Oficial, as mulheres representavam 12,41% do 

efetivo, com um total de 116 elementos. Em termos de efetivo dirigente, nesse ano, as 

mulheres representavam apenas 14.29%.  
Podemos notar, partindo da informação que foi possível obter para efeitos 

comparativos, que, nos últimos anos, a situação se tem mantido idêntica: por exemplo, 

segundo o Balanço Social de 2006 da PSP (2007), dos 21 498 efetivos com funções policiais 

na PSP, apenas 6,8% eram mulheres; em 2009, segundo o Balanço Social da PSP (2010), dos 

22 460 efetivos com funções policiais, 7% eram mulheres, sendo que, em termos de 

elementos dirigentes a percentagem de mulheres era de 14%; e em 2012, também de acordo 

com o Balanço Social da PSP (2013), dos 20 580 efetivos com funções policiais, 6% eram 

mulheres, as quais representavam 14,63% do efetivo dirigente. 

No caso da GNR, o ingresso das mulheres foi bem diferente e mais tardio. A GNR é 

uma força de segurança com natureza e organização militares8, posicionando-se no conjunto 

das Forças Militares e das Forças e Serviços de Segurança, sendo, portanto, a única Força 

Militar de Segurança, em Portugal, composta por um corpo especial de tropas e dotada de 

autonomia administrativa, tendo o seu posicionamento institucional afirmado através da 

publicação da sua Lei Orgânica (Lei n.º 63/ 2007, de 6 de novembro), do Estatuto dos 

Militares da Guarda Nacional Republicana (Decreto-Lei n.º 297/ 2009) e do Regulamento 

Geral do Serviço da Guarda Nacional Republicana (Despacho n.º 10 393/ 2010). O 

enquadramento jurídico institucional em que a legislação da GNR se enquadra é composto 

pela Constituição da República Portuguesa (Diário da República n.º 86 /1976, Série I, de 10 

de abril), pela Lei de Defesa Nacional (Lei n.º 31-A/ 2009, de 7 de julho), pela Lei de 

Segurança Interna (Lei n.º 53/ 2008, de 29 de agosto) e pela Lei das Bases Gerais do Estatuto                                                            
8 A GNR é produto de uma evolução histórica, influenciada pelo contexto histórico e social português, e com 

íntima relação com o exército e com a polícia, cuja origem remonta a 1801, ano em que foi criada a Guarda Real 

da Polícia de Lisboa, vinculada ao Exército, sob proposta do então Intendente da Polícia da Corte e do Reino, D. 

Diogo Inácio de Pina Manique. Cerca de uma década depois, é criada a Guarda Real da Polícia do Porto, ao 

mesmo tempo que as instituições são articuladas com 10 Companhias de Infantaria e 4 de Cavalaria, de forma a 

fazer face à insuficiência de pessoa. Anos mais tarde, após a Guerra Civil, as Guardas Reais são dissolvidas, 

dando lugar à Guarda Municipal de Lisboa e à Guarda Municipal do Porto, que posteriormente foram colocadas 

sob um comando único – o Comando Geral das Guardas Municipais. Após a Implantação da República, as 

Guardas Municipais são extintas e surgem as Guardas Republicanas em Lisboa e no Porto, em 1911, que deram 

origem à Guarda Nacional Republicana (Esteves, 2013). 



27  
da Condição Militar (Lei n.º 11/ 89, de 1 de junho) (Esteves, 2013). Esta força apresenta uma 

dupla dependência governamental do Ministério da Defesa e do Ministério da Administração 

Interna e está sujeita ao Código de Justiça Militar. As suas funções vão das missões policiais 

às missões militares no âmbito da defesa nacional, tendo por missão garantir a segurança 

interna e os direitos dos cidadãos, zelar pelo cumprimento da lei e colaborar na execução da 

política de defesa nacional (Guarda Nacional Republicana, s.d.).  

A estrutura geral da GNR, que compreende a Estrutura de Comando, as Unidades e o 

Estabelecimento de Ensino, encontra-se hierarquicamente organizada, de onde advém também 

uma organização das carreiras profissionais dos militares nas categorias de Oficiais 

(decomposta nas subcategorias de Oficiais Generais, que inclui os postos de Tenente-General 

e de Major-General, Oficiais Superiores, que inclui os postos de Coronel, Tenente-Coronel e 

Major, Capitães e Oficiais Subalternos, onde se inclui os postos de Tenente e Alferes), de 

Sargentos (que engoba os postos de Sargento-Mor, Sargento-Chefe, Sargento-Ajudante, 1º 

Sargento, 2º Sargento e Furriel) e de Guardas (que se subdivide nos postos de Cabo-Mor, 

Cabo-Chefe, Cabo, Guarda Principal e Guarda). Além dos militares, a GNR possui também 

um efetivo civil. 

Tratando-se de uma instituição policial de natureza militar, foi obrigatório, até 1998, 

o cumprimento de serviço militar para o ingresso na GNR, sendo que a presença de mulheres 

só aconteceu após a possibilidade de ingresso das mesmas nas Forças Armadas (Lei n.º 22/ 

91, de 19 de junho), em 1991 (Borges, 2008; Esteves, 2013). Como tal, só em 1994 surgiu o 

primeiro concurso para o Curso de Formação de Praças da GNR onde foi possível o ingresso 

de mulheres, tendo entrado 16 elementos femininos, os quais tinham de ter cumprido o 

Serviço Efetivo Normal das Forças Armadas como voluntárias, já que tal não era obrigatório 

para as mulheres, contrariamente aos homens, que, de acordo com a Lei do Serviço Militar 

nº30/87, de 7 de julho, alterada pela Lei nº89/88, de 5 de agosto, e pela Lei nº22/91, de 19 de 

junho, tinham de cumprir serviço militar obrigatório (Esteves, 2013). Em 1998, deixou de ser 

obrigatório o cumprimento do Serviço Efetivo Normal para qualquer candidato ao ingresso na 

GNR na categoria de Praça, tendo tal imposição sido substituída pela regularização da 

situação militar, ou seja, já ter cumprido o Serviço Efetivo Normal, ter ficado dispensado ou 

inapto para o Serviço Militar, ter estatuto de objetor de consciência ou outra situação 

reconhecida pela Lei do Serviço Militar. No ano de 2004, o serviço militar obrigatório 
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terminou oficialmente, o que, segundo Esteves (2013), teve um contributo para o aumento de 

entradas de mulheres na organização.  

As condições de acesso à carreira de militar da GNR, bem com de progressão na 

mesma e de exercício profissional, encontram-se regulamentadas no Estatuto do Militar da 

GNR (Decreto-Lei n.º 30/ 2017, de 22 de março), não se verificando aí nenhuma 

diferenciação entre sexos, estando homens e mulheres sujeitos às mesmas oportunidades, 

direitos e deveres. O único aspeto a referenciar é o facto de, no caso do recrutamento, que se 

dá, à semelhança do que acontece na PSP e em outras instituições policiais e/ou militares, a 

partir de um concurso público de admissão ao Curso de Formação Guardas, onde os 

candidatos têm de prestar provas de conhecimentos, provas físicas e exames médicos e 

psicotécnicos, as condições serem diferentes relativamente à estatura dos candidatos – ter, no 

mínimo, 1,60m de altura, se for mulher, e 1,65m, se for homem – e nas provas físicas, 

atendendo às diferenças físicas próprias de cada sexo. Aliás, no conjunto de Leis e 

Regulamentos que regem a instituição, nomeadamente, a Lei das Bases Gerais do Estatuto da 

Condição Militar, o Regulamento de Disciplina da GNR (Lei n.º 66/ 2014, de 28 de agosto), a 

Lei Orgânica da GNR (Lei n.º 63/ 2007, de 6 de novembro), o Estatuto do Militar da GNR, o 

Regulamento Geral do Serviço da GNR (Despacho n.º 10 393/ 2010), o Regulamento de 

Avaliação do Mérito dos Militares da GNR (Portaria n.º 279/ 2000, 2.ª série) e o Código 

Deontológico do Serviço Policial (Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/ 2002, de 7 de 

fevereiro), não se verifica qualquer distinção entre homens e mulheres, à exceção do 

Regulamento Geral do Serviço da GNR, onde são enunciadas indicações sobre o atavio e 

apresentação individual para os militares de ambos os géneros. 

A GNR, de acordo com Relatório de Atividades de 2016, contabilizava um total de 

23 331 efetivos, dos quais 22 608 (96,90%) eram militares (GNR, 2017). Do total dos 

efetivos, 7,86% era mulheres, ou seja, 1 833 elementos. A taxa de feminização dirigente 

situava-se nos 0,88%. Em termos de evolução do efetivo feminino da GNR, de acordo com os 

dados fornecidos pela organização a Esteves (2013), é possível verificar o progressivo 

aumento do peso relativo das mulheres, desde a data do seu ingresso, onde correspondiam a 

0,1%, até à atualidade, ainda que continue a ser muito baixo em relação ao peso relativo dos 

homens. No que respeita às funções desempenhadas, apenas foi possível saber, de acordo com 

Esteves (2013), cujos dados remontam ao ano de 2012, que a maior parte do efetivo (85% dos 

homens e 79% das mulheres) desempenha funções operacionais, ao passo que 21% das 
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mulheres e 15% dos homens exercem funções a nível administrativo. Como seria de esperar, 

no mesmo ano e segundo a mesma autora, a categoria de Guarda era a que possuía mais 

efetivos, nomeadamente, 57% dos homens e 67% das mulheres, seguindo-se a categoria de 

Sargento, com 27% dos homens e 18% das mulheres, e, por fim, a de Oficial, com 16% dos 

homens e 15% das mulheres. Segundo os dados fornecidos por Simões (2014), em 2014, 2% 

das mulheres militares da GNR encontravam-se a comandar ou a chefiar, 33% em serviço 

administrativo e 64% em trabalho operacional. 

No que concerne às Forças Armadas, em Portugal, a abertura à presença feminina em 

atividades militares remete para o início do ano de 1918, no contexto da Primeira Guerra 

Mundial, quando foi enviado para França um conjunto de voluntárias graduadas de Alferes, 

que integraram o Corpo Expedicionário Português (Ramos, 2012). Ainda que tal situação 

tenha suscitado várias críticas, “em virtude da suposta falta de formação específica” (Liga dos 

Combatentes, 2008: 11 cit. in Ramos, 2012), foi nesse contexto que, pela primeira vez, foi 

referida a mulher como militar na legislação, através do Decreto-Lei de 28 de agosto de 1918 

do I Governo da República, reconhecendo-se a necessidade de preparar mulheres para 

desempenharem o papel de enfermeiras militares (Alves, 1999 cit. in Ramos, 2012). Contudo, 

foi num segundo momento que a presença de mulheres em atividades militares se mostrou 

mais significativa, nomeadamente, em 1961, com a criação, na Força Aérea Portuguesa, do 

primeiro curso de Enfermeiras Paraquedistas (Decreto-Lei n.º 43 663/ 61, de 5 de maio), em 

que se graduaram cinco Alferes (Enfermeiras Paraquedistas) e uma 1.º Sargento (Auxiliar de 

Enfermagem)9 (Coutinho dos Santos, 2011). Entre esse ano e 1974 foram ministrados 12 

cursos de Enfermeiras Paraquedistas, tendo permitido o ingresso de 46 mulheres (Borrego, 

Ramalhete e Clero, 2010 cit. in Coutinho dos Santos, 2011), que tiveram uma participação 

inestimável na Guerra Colonial (Ramos, 2012). Tal feito foi acompanhado da publicação da 

Nova Lei do Serviço Militar, a Lei n.º 2135/ 1968, de 11 de julho, que referia que “Os 

cidadãos portugueses do sexo feminino podem ser admitidos a prestar serviço militar                                                            
9 Esta abertura às mulheres adveio da ideia e persistência de uma jovem, Isabel Bandeira de Mello, provinda da 

aristocracia e que já era piloto de aviões, influenciada pelo contacto que teve com enfermeiras paraquedistas da 

Cruz Vermelha francesa. A jovem propôs a sua ideia a Kaúlza de Arriaga, Subsecretário Geral da Aeronáutica, 

que acabou por aceitar levar a cabo o projeto, ainda que com alguns constrangimentos que acabaram por ser 

ultrapassados, nomeadamente, a falta de legislação para o paraquedismo civil e de acordo sobre a elaboração do 

programa definitivo do curso de enfermeiras paraquedistas, além da resistência de Salazar (Ramos, 2012). 
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voluntário”. Novamente, surgiram posições contra e a favor da participação da mulher nas 

Forças Armadas por parte dos mais diversos órgãos sociais. 

Tendo sido decretado o fim progressivo do referido Corpo Feminino (Decreto-Lei n.º 

309/ 80, de 19 de agosto), em 1980, até ao ano de 1988, não houve mais admissões de 

mulheres. Nesta altura, a participação das mulheres nas Forças Armadas sofre alterações, 

acompanhando as tendências ocidentais, tendo sido incorporadas na Força Aérea duas 

mulheres na especialidade de Piloto-Aviador. A partir daí e nos anos seguintes, o número de 

candidatas aumentou significativamente, tendo começado a ser desenvolvida e aprovada 

legislação que permitia a admissão de mulheres noutras áreas.  

A integração feminina nas Forças Armadas sucedeu-se a par do seu processo de 

reestruturação e redimensionamento, nomeadamente no que concerne ao Serviço Militar, que 

foi alvo de várias transformações, como a diminuição do tempo de prestação do Serviço 

Efetivo Normal e, posteriormente, o seu término, a profissionalização das Forças Armadas e a 

criação de novos regimes de contrato e voluntariado (Carreiras, 1995 cit. in Coutinho dos 

Santos, 2011). Durante as décadas de 1980 e 1990, tal como acontecia noutros países da então 

CEE e da OTAN, em Portugal, em tempo de paz e de evolução sociopolítica e económica, era 

altura de repensar o papel e as missões das Forças Armadas, optando-se pela sua 

profissionalização sob o lema “menores forças, melhores forças” (Cardoso, 2008 cit. in 

Ramos, 2012). Passa-se para uma aposta na produção de profissionais qualificados mais 

próximos da comunidade civil, mais do que na produção de “homens” para combater 

(Carreiras, 1997 cit. in Ramos, 2012). Aliás, saliente-se que o serviço militar, ao longo dos 

séculos, se tem configurado de diferentes formas, podendo ser distinguidos três períodos, 

segundo Narciso (1999 cit. in Ramos, 2012): o da fundação do reino até à Restauração, em 

1640, em que a força armada não era permanente e teria uma origem muito diversificada; 

entre 1640 e 1911, em que existia um exército permanente, mas com recurso a recrutamento 

coercivo e até a marginais e mercenários; com a República, as Forças Armadas passaram a ser 

permanentes e baseadas no serviço militar obrigatório até às alterações mais recentes do final 

do século XX e início do século XXI 

De acordo com a Lei do Serviço Militar de 1987 (Lei n.º 30/ 87, de 7 de julho), todos 

os cidadãos portugueses tinham de cumprir o serviço militar obrigatório, à exceção das 

mulheres, remetendo-se para diploma próprio a definição dos moldes em que estas podiam 

prestar serviço voluntário. Contudo, só em 1991, altura em que é reduzido o tempo do Serviço 
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Efetivo Normal para quatro meses (Lei n.º 22/ 91, de 19 de junho) e começam o surgir os 

regimes de Voluntariado e de Contrato, passa a ser efetivamente permitido às mulheres 

candidatarem-se voluntariamente, em condições de igualdade com os homens, à prestação de 

serviço militar efetivo na Força Aérea, em certas categorias e especialidades (Portaria n.º 777/ 

91, de 8 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 245/ 91, de 31 de outubro). 

No mesmo ano, as mulheres passam também a poder ser admitidas em qualquer das 

modalidades nas armas de Engenharia e Transmissões e serviços do Exército (Portaria n.º 

1156/ 91, de 11 de novembro), sendo que só em 1996 é que começam a poder ingressar em 

qualquer das modalidades, na totalidade das armas e serviços do Exército (Portaria n.º 238/ 

96, de 4 de julho). No ano de 1992, as mulheres começam a ser admitidas na Marinha 

(Portaria n.º 163/ 92, de 13 de março), ainda que posteriormente tenham sido estabelecidas as 

categorias, formas de prestação de serviço e classes em que poderiam ingressar (Portaria n.º 

1232/ 93, de 30 de novembro). 

Em 1999, é criada a Nova Lei do Serviço Militar (Lei n.º 174/ 99, de 21 de setembro) 

(destinada a entrar em vigor apenas em 19 de novembro de 2004, dada a necessidade de um 

período de transição), que estabelece o fim do serviço militar obrigatório, com o Regime de 

Voluntariado e o Regime de Contrato. Estabelece-se também o Dia da Defesa Nacional, em 

que todos os jovens que atingissem a maioridade tinham de participar, à exceção dos cidadãos 

do sexo feminino, que podiam faze-lo voluntariamente, com vista a sensibilizá-los para a 

temática da defesa nacional e divulgar o papel das Forças Armadas (Decreto-Lei n.º 289/ 

2000). Em 2008, a Lei do Serviço Militar é alterada (Lei n.º 1/ 2008, de 5 de junho) e, no 

mesmo ano, é estabelecido o princípio da igualdade de género no acesso a todas as classes e 

especialidades nos concursos de admissão à Forças Armadas (Despacho n.º 101/ 2008, de 6 

de julho), acabando-se, formalmente, com as desigualdades de género no acesso das mulheres 

a determinadas funções. No ano seguinte, o recenseamento militar automático e o dever de 

comparência ao Dia da Defesa Nacional tornam-se universais (Decreto-Lei n.º 52/ 2009, de 2 

de maio). 

De acordo com Santos (2011) e Ramos (2012), à semelhança do que acontecia nos 

restantes países ocidentais, a necessidade de pessoal nas Forças Armadas, salientada com o 

fim do serviço militar obrigatório, constitui um fator que contribui para a tomada de 

consciência, por parte dos responsáveis políticos, da importância do recrutamento de 

mulheres, além das alterações socioculturais verificadas e da promoção de políticas de 
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igualdade de género nas mais variadas áreas da vida social. Desde o início da integração 

feminina nas Forças Armadas, de acordo com Santos (2011), assistiu-se a um aumento 

sucessivo do efetivo total de militares do sexo feminino. No entanto, a partir de 2005, 

começou a verificar-se uma tendência para a estabilização desse efetivo. Ainda segundo o 

mesmo autor, a categoria de Praças é aquela em que as mulheres estão mais representadas, à 

semelhança do que acontece noutros países, como referido. Contudo, segundo o autor, tem-se 

assistido a um ligeiro aumento da representação feminina nas categoriais de Oficiais e 

Sargentos, ainda que pouco significativo. Em 2016, a taxa de feminização das Forças 

Armadas portuguesas rondava os 11% (Peixe, 2016). 

 

1.3.2. A construção da identidade profissional e de género das mulheres 

polícias ou militares 

As culturas das organizações policiais e militares são marcadas pela dominação 

masculina, fazendo com que as mulheres que delas fazem parte enfrentem diversos desafios 

de integração e de construção das suas identidades profissionais e de género. 

A identidade é entendida como uma característica particular de uma pessoa ou grupo 

que a distingue de outra/o. De acordo com Santos (2005), pode-se distinguir identidade 

pessoal, ou seja, a identidade de um indivíduo para si, e identidade social, isto é, a identidade 

para os outros ou tendo em conta a presença e influência de outros. Pode-se, ainda, falar de 

identidade coletiva ou de um determinado grupo social. Com efeito, várias respostas 

teológicas e filosóficas têm sido avançadas, ao longo da História, para a pergunta “Quem sou 

eu?”. No entanto, foi somente a partir do pensamento de autores como William James e os 

interacionistas simbólicos Charles Horton Cooley e George Herbert Mead, que se começaram 

a desenvolver ideias segundo as quais se têm debruçado a maior parte dos teóricos atuais, no 

âmbito da Psicologia e da Psicologia Social, atendendo também à relação entre existência 

pessoal e sociedade (Santos, 2005).  

Assim, Feiring e Taska (1996 cit. in Santos, 2005), definem a noção de autoconceito 

como um sistema de autogeneralizações e esquemas mentais, provenientes de experiências 

sociais passadas (trajetórias pessoais e sociais), abarcando o “self existencial”, ou seja, o 

conhecimento do “eu” como distinto dos outros, e o “self categorial”, ou seja, o “eu” como 
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resultado da relação com os outros. De acordo com Santos (2005), as teorias do autoconceito 

centram-se no conjunto de autoperceções e nas dinâmicas internas das pessoas, pelo que 

surgem críticas baseadas na ideia de que a constituição do autoconceito resulta também da 

influência social. Com base nas teorizações de Mead (1934 cit. in Santos, 2005), começa-se a 

dar mais atenção à influência social na construção do “eu”, considerado por ele uma estrutura 

social resultante da experiência social e das perceções e avaliações dos outros significativos. 

De acordo com Dubar (1997), Mead foi pioneiro na descrição coerente e 

fundamentada da socialização como mecanismo permanente, interativo e inacabado de 

construção da identidade dos indivíduos, nomeadamente através da interação social. Assim, 

acrescenta e sublinha a importância das dinâmicas sociais e da influência de diversos 

contextos sociais, com destaque para os grupos de pertença e de referência, na identidade 

social, a qual é considerada parte do autoconceito por Tajfel (1978 cit. in Santos, 2005), autor 

que vai ao encontro das ideias dos anteriores. Em suma, ao longo das suas vidas, os 

indivíduos incorporam normas, valores e padrões de comportamento que facilitam a sua 

integração social, organizando a sua relação com os outros e a definição de si (Craib, 1998; 

Dubar, 1997). Para Tajfel (1978 cit. in Santos, 2005), o processo de construção da identidade 

é, pois, um processo dinâmico de interação entre as características individuais, consciência e 

esquemas mentais de uma pessoa e o contexto social, nomeadamente as estruturas físicas e 

sociais e seus processos de influência no indivíduo. Giddens (1997) acrescenta que a 

identidade exige um processo reflexivo contínuo, no sentido em que requer “movimentos 

permanentes de reformulação e depende dos esforços reconstrutivos em que o indivíduo se 

empenha” (Santos, 2005: 126) para garantir coerência e para se adaptar ao mundo em seu 

torno. 

Craib (1998), entretanto, ressalta a individualidade do sujeito, considerando-o a base 

onde se fixam as identidades sociais, que são várias mediante o contexto em que aquele se 

encontra. Por outras palavras, o desempenho de diferentes papéis, a participação em diferentes 

estruturas e contextos sociais traduz-se numa identidade multidimensional, numa 

multiplicidade de “eus”, que permitem a adaptação a esses contextos e sistemas de interação 

(Gonçalves, 1995 cit. in Santos, 2005). É, assim, possível distinguir identidade pessoal e 

identidade social, tratando-se a primeira daquilo que o sujeito é para si mesmo e a segunda 

daquilo que o sujeito é na interação com outros (Craib, 1998). 
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De acordo com Breakwell (1980 cit. in Santos, 2005), a identidade social pressupõe a 

coexistência de dois processos: por um lado, o processo de assimilação-acomodação, que 

permite a incorporação de novos elementos (valores, crenças, comportamentos, etc.) na 

estrutura identitária dos indivíduos; por outro, o processo de avaliação, em que esses novos 

elementos são dotados de significado. Estes processos são orientados por normas que 

determinam quais os dados pertinentes, a forma de incorporação dos novos elementos e as 

mudanças a serem consideradas10. A noção de identidade social responde, segundo o autor, 

por um lado, à necessidade de os indivíduos se adaptarem aos ideais e modelos considerados 

positivos por determinado grupo social de forma a integrarem-se neste, e, por outro, ao desejo 

de singularidade. 

Processo semelhante aparece na noção de autoconceito, de acordo com Felson (1993 

cit. in Santos, 2005), que possui três pilares: a autoavaliação; as avaliações dos outros 

significativos; a perceção do sujeito sobre as avaliações dos outros. Daqui derivam três 

postulados: as avaliações dos outros afetam as avaliações apercebidas; as avaliações 

percebidas afetam as autoavaliações; as avaliações dos outros afetam direta e indiretamente as 

autoavaliações. O autor destaca, portanto, os juízos de valor que os sujeitos fazem 

constantemente, atribuindo significado aos seus atos e à sua autoimagem. 

Camilieri et al. (1999) acrescentam que indivíduos e grupos adotam estratégias 

identitárias11 que possibilitam a escolha dos grupos de pertença e de referência, bem como a 

resolução de conflitos e clivagens decorrentes de contradições institucionais e grupais e 

marcos de referência incompatíveis, o que salvaguarda a identidade pessoal do sujeito, ao 

mesmo tempo que permite a sua integração social – pela possibilidade de ser identificado pelo 

outro, dada a sua singularidade, e pela sua identificação  com o outro, tendo em conta os 

aspetos que partilham (Santos, 2005).                                                             
10 Tal baseia-se em quatro princípios: o princípio da autoestima (tentativa de manter o equilíbrio entre os novos 

elementos e as aspirações e a capacidade de realização dos sujeitos); o princípio da continuidade (coerência entre 

as modificações incorporadas no processo de construção identitária e o desenvolvimento da identidade); o 

princípio da distinção (reconhecimento, por parte do sujeito, dos elementos únicos da sua identidade); e o 

princípio da eficácia (esforço do sujeito em manter uma estrutura identitária congruente com as expectativas 

sociais). 

11 Isto é, “procedimentos utilizados (de forma consciente ou inconsciente) para atender a uma ou várias 

finalidades (definidas explicitamente ou situando-se ao nível do inconsciente), procedimentos elaborados em 

função da situação de interação, ou seja, em função de determinados contextos (socio-históricos, culturais, 

psicológicos) dessa situação” (Camilieri et al., 1999: 24). 
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De acordo com Habermas (1987 cit. in Santos, 2005), a construção da identidade 

associa-se, por um lado, à atividade comunicacional, ou seja, a interação entre os indivíduos, 

e, por outro, à atividade instrumental, nomeadamente a sua ação em termos profissionais e 

económicos. Ora, tendo em conta que a socialização e a interação social são cruciais para a 

construção identitária, assume-se que a componente profissional constitui uma parte 

fundamental da identidade social dos indivíduos (Santos, 2005). Como exposto anteriormente, 

existe, nos contextos profissionais ou organizacionais, um sistema de ação baseado num 

referencial comum e partilhado pelos membros de uma organização e/ou grupo no interior da 

mesma, de forma explícita e implícita, que lhes permite integrar-se e orientar os seus 

comportamentos. Falamos, portanto, das culturas organizacionais, que proporcionam a cada 

envolvido uma identidade própria do seu grupo – identidade social profissional –, a qual 

advém também da negociação que se dá entre a identidade virtual (aquela que é proposta ou 

imposta pelo outro) e a identidade real (a que se encontra já interiorizada pelo indivíduo) 

(Blin, 1997).  

Além disso, recuando-se novamente ao que já foi explicitado anteriormente, nota 

Dubar (1997), o grupo profissional é portador de uma verdadeira identidade coletiva – 

identidade organizacional (e/ou de um grupo no interior da mesma) –, já que a organização é 

uma complexa unidade de aprendizagem coletiva em torno de um conjunto de conhecimentos, 

normas, valores, crenças e símbolos partilhados, que contribui para reforçar o sentimento de 

pertença dos seus membros, o qual é tanto mais reforçado quanto maior for a identidade 

coletiva e relacional do indivíduo. A identidade profissional é, segundo o autor, algo que deve 

ser seguro e gratificante, pois isso facilita o processo de apropriação dos modelos e valores da 

organização, permitindo ao individuo identificar-se como membro do grupo.  

Vários autores se têm debruçado sobre a construção de diferentes formas 

identitárias12, as quais permitem uma tipificação e categorização social, demarcando o espaço 

identitário onde cada sujeito pertence e fornecendo também ao próprio uma autodefinição. A 

categorização, além de descritiva, é também avaliativa, pelo que sujeitos e grupos adotam 

estratégias comportamentais de forma a manter ou a ir ao encontro, no interior do grupo ou 

intergrupos, do que se caracteriza por ser a identidade de referência, influenciando,                                                            
12 Entendidas como “sistemas de significado particularmente típicas que estruturam as narrativas biográficas e 

permitem esquematizar as configurações relacionais sociais, tendo em conta a pluralidade de 

formas/configurações identitárias de acordo com o tempo e contexto” (Dubar, 1998: 9 cit. in Santos, 2005: 135) 
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consequentemente o seu autoconceito ou a noção de si. Assim, é reduzida a incerteza dos 

indivíduos sobre si próprios e sobre a alteridade dos outros e normaliza-se a forma como 

podem e se espera que se comportem em contextos sociais específicos (Santos, 2005). 

Em resumo, podemos dizer que a identidade dos indivíduos é construída a partir dos 

contextos sociais em que se inserem (Locatelli et al., 2013). É a partir das interações sociais 

que se criam e partilham diferenças e significados que orientam as relações (Cobra, Santos e 

Capela, 2016). As normas e expectativas sociais desempenham um papel crucial na mútua 

compreensão dos indivíduos necessária à interação, já que, à partida, cada um age de acordo 

com o que dele é esperado. É durante a interação com o Outro que se forma a identidade 

profissional, nomeadamente através da incorporação das práticas e valores característicos de 

um contexto organizacional específico. Assim, é também nesse contexto de interação social 

que o género, conceito essencial para a compreensão da identidade das mulheres polícias ou 

militares e do modo como o negoceiam, é (re)construído.  

 

1.3.2.1. A posição ambivalente das mulheres nas culturas policiais e 

militares 

A noção de género, contrariamente à de sexo, que define as diferenças biológicas, 

físicas, determinadas pela natureza, pretende sublinhar as diferenças socialmente construídas 

entre homem e mulher, que incluem os papéis que lhes são atribuídos socialmente, tendo em 

conta a cultura, a religião, a posição social e os sistemas político, jurídico e económico do 

meio em que se inserem, num determinado momento (Meier, 2013). Esses papéis dizem 

respeito a padrões de comportamento que uma sociedade espera dos indivíduos, ao nível 

público e privado (Garcia, 2003; Machado, 2002). A sua diferenciação é naturalizada e usada 

para que cada um oriente a sua ação e construa o mundo em seu torno, (re)produzindo a 

estrutura social (Moreira et al., 2013). Tendo em conta as diferenças biológicas, têm sido 

atribuídos a homens e mulheres diferentes papéis, refletindo estereótipos aceites e 

naturalizados pelas sociedades (Meier, 2013).  

Tradicionalmente, as sociedades, baseadas no sistema patriarcal, valorizam o papel 

dos homens na esfera pública, nomeadamente no que respeita ao trabalho remunerado, ao 

envolvimento na política e em cargos de chefia, já que são considerados mais fortes 
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fisicamente, corajosos e racionais, e o papel das mulheres tem sido remetido para a esfera 

privada, ou seja, para o trabalho doméstico e familiar, pois são consideradas frágeis, dóceis, 

sensíveis, emotivas, organizadas e cuidadoras, de onde adviria a posição de submissão e 

inferioridade que lhes é socialmente atribuída (Barroso, 2007; Meier, 2013). Mais 

recentemente, tais diferenças expressam-se, por exemplo, da divisão sexual do trabalho, que 

representa a repartição de homens e mulheres em diferentes tipos de trabalho, emprego ou 

funções, indo ao encontro das normas de género, que sublinham as supostas diferentes 

capacidades de homens e de mulheres, como acontece no caso dos meios policiais e militares. 

A posição de homens e mulheres na sociedade, além de diferente, tem sido essencialmente 

desigual, assimétrica. Ser mulher esteve durante muito tempo, e continuar a estar, em muitos 

contextos, associado à menor ou inexistente posse de recursos materiais, poder, estatuto social 

e oportunidades de autorrealização, comparativamente aos homens (Machado, 2002). Em 

muitos casos, no mundo do trabalho, há diferenças de remuneração e de oportunidades de 

progressão na carreira, por exemplo, em prejuízo da mulher. 

Sendo as diferenças de género socialmente elaboradas, então deve ressaltar-se o 

conceito de socialização, i.e., a diferenciação de papéis advém das expectativas que são 

socialmente inculcadas nos membros de uma sociedade desde que nascem. Os indivíduos 

assumem os seus respetivos papéis de forma a integrarem-se e serem aceites pela sociedade. 

A socialização é precisamente o processo de aprendizagem e de interiorização, por parte de 

um individuo, dos sistemas de valores, normas e comportamentos que caracterizam uma 

sociedade, através da influência dos chamados “agentes de socialização” (a família, a escola, 

o trabalho, os meios de comunicação social), que levam à sua integração, mas também 

exercem uma regulação social de modo a manter a coesão e a estabilidade do grupo (Silva, 

2002). Segundo Cooley (1902 cit. in Meier, 2013), os indivíduos vêem-se a si mesmos como 

acreditam ser vistos pelos outros, pelo que acabam por agir indo ao encontro das expectativas 

sociais. As normas de género são, então, permanentemente produzidas e reproduzidas através 

da socialização e da interação social: o processo de construção do género de uma pessoa 

começa ainda antes do seu nascimento, ou logo que se sabe o seu sexo biológico, continuando 

durante toda a sua vida, através dos códigos de conduta atribuídos ao seu género, com base no 

sexo (West e Zimmerman, 1987 cit. in Meier, 2013). A não correspondência ou não 

identificação com as normas de género é mal vista e mesmo não aceite pela sociedade (Meier, 

2013). 
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Os movimentos feministas têm tipo um papel preponderante na luta contra as 

desigualdades de género e na alteração dos estereótipos, ainda que exista um longo caminho a 

percorrer, nomeadamente em termos de emprego, de igualdade salarial, de igualdade de 

oportunidades, de carreira e da própria divisão sexual do trabalho, além das questões 

relacionadas com o ambiente doméstico e as atitudes sexistas, em geral (Meier, 2013). O 

sexismo é uma forma proeminente e “encoberta” de discriminação com base no género, que 

contribui para a manutenção da ordem de género, apesar de existirem hoje diversas proteções 

legais contra a discriminação explícita. É possível distinguir dois tipos de sexismo: o sexismo 

hostil e o sexismo benevolente (Glick e Fiske, 1996). O sexismo hostil respeita a atitudes 

negativas e discriminatórias para com as mulheres, baseadas na crença de que estas são 

naturalmente inferiores e menos competentes, merecendo, por isso, menor poder e estatuto. 

Este tipo de sexismo tem sido progressivamente diminuído, dados os atuais enquadramentos 

legais, bem como as alterações culturais. O sexismo benevolente é mais subtil, mas contribui 

igualmente para manter e reforçar a dominação masculina, pois exprime-se, por exemplo, em 

atitudes paternalistas de proteção e compaixão, as quais, por vezes, não são entendidas por 

homens e mulheres como sexistas, mas expressam a ideia de que as últimas são seres mais 

fracos e frágeis. 

As diferenças de género têm, ao longo da história, sustentado relações de poder e de 

desigualdade em prejuízo da mulher. Neste sentido, também nas organizações policiais e 

militares se tem assistido a uma posição de relativa subordinação das mulheres, dado tratar-se 

de meios tradicionalmente ocupados por homens (Rabe-Hemp, 2009; Carreiras, 2011). Hoje 

em dia, como se abordou atrás, as mulheres encontram-se formalmente integradas nas 

organizações policiais e militares. Porém, o processo que culminou nesse facto não foi fácil, 

tendo surgido várias resistências, ao longo do tempo, algumas das quais ainda se mantêm, 

colocando desafios às mulheres polícias ou militares. As resistências à presença feminina 

criadas pelas organizações policiais e militares explicam-se pelo facto de estas possuírem 

culturas hipermasculinas, reforçadas por práticas e representações que reproduzem diferenças 

de género que reafirmam a histórica divisão sexual do trabalho (Garcia, 2003; Franklin, 2005; 

Meier, 2013; Spasić, 2011). Especificamente, essas organizações, associadas à manutenção da 

ordem, da paz e do bem-estar sociais, baseiam a sua ação na execução da lei através da 

prevenção e da intervenção, de onde advêm culturas de valorização da força física, da 

coragem, da solidariedade, da racionalidade, do risco e da capacidade de manter a autoridade, 

aspetos tradicionalmente associados ao masculino (Spasić, 2011; Locatelli et al., 2013; Souza, 
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2016). Como consequência, à medida que, nos vários países do mundo, foi sendo possível às 

mulheres ingressar nas carreiras policial ou militar, foram-lhes sendo atribuídas funções 

associadas ao que se considera serem as “capacidades femininas”, o que, em muitos casos, 

continua a ser característico do seu trabalho (Carreiras, 1999, 2004, 2011; Franklin, 2005; 

Prenzler e Sinclair, 2013; Spasić, 2011). Por outras palavras, as mulheres polícias e militares 

são vistas como dotadas de características diferenciadas face aos seus colegas homens, 

contribuindo adicionalmente para o serviço devido às suas supostamente maiores empatia, 

sensibilidade, paciência, organização, atenção aos detalhe e capacidade de ouvir e comunicar, 

especialmente em funções associadas, por exemplo, à vitimização de mulheres e crianças, ao 

apoio a idosos ou à comunidade escolar, ao trabalho burocrático ou ao cuidado dos outros, 

como a enfermagem (Souza, 2016; Meier, 2013; Locatelli et al., 2013; Ramos, 2012; Spasić, 

2011; Rabe-Hemp, 2009; Musumeci e Soares, 2004; Durão, 2004, 2016). Embora estes 

aspetos acabem por ir, muitas vezes, ao encontro das pretensões de pelo menos algumas 

dessas mulheres, embora não necessariamente em todas as fases da sua vida profissional, eles 

colocam em risco a sua progressão na carreira, enfatizando a tradicional divisão sexual do 

trabalho e associando o homem ao espaço público e ao uso da força e a mulher ao espaço 

privado e à prestação de cuidados (Franklin, 2005; Garcia, 2003; Souza, 2016).  

Nesse sentido, por exemplo, o trabalho de “rua” e de combate ao crime, imagem 

comum e muito valorizada do trabalho policial, tradicionalmente considerado o “verdadeiro 

trabalho de polícia”, que enfatiza a robustez, a coragem, a agilidade e a velocidade do 

operacional, fica, maioritariamente a cargo dos homens (Musumeci e Soares, 2004; Rabe-

Hemp, 2009; Meier, 2013; Spasić, 2011). No caso das Forças Armadas, subsequentemente à 

integração de mulheres nas suas fileiras, era nítida a divisão sexual do trabalho. Como 

referimos atrás, e como salienta Carreiras (1999), inicialmente, a maioria das militares 

desempenhava funções ligadas à saúde ou serviços/apoio administrativo, de acordo com o 

estereótipo da “mulher cuidadora”, estando certas funções, como as de combate, interditas à 

participação feminina, o que, em certos casos, limitava as suas possibilidades de progressão 

na carreira. Mais recentemente, apesar das transformações socioculturais ocorridas nas 

últimas décadas, quer nas sociedades ocidentais, quer nas Forças Armadas, e apesar da 

implementação de políticas específicas de promoção da participação igualitária da mulher nas 

organizações militares, a sua integração não está completamente concretizada (Carreiras 

2011): as mulheres, mencionadas pelos colegas homens como “iguais” e como tendo uma 

participação positiva para a instituição (Moreira et al., 2013), continuam a deparar-se com 
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restrições à execução de certas funções, como sejam as ligadas ao combate, continuam pouco 

representadas em posições hierárquicas de maior poder e continuam a ser vistas, por vezes, 

como mais fracas (Carreiras, 2004, 2011).  

O debate acerca das capacidades das mulheres ganhou destaque quando algumas 

delas começaram a ingressar em funções tipicamente masculinas, o que foi acompanhado de 

fortes resistências, já que se considerava que não possuíam capacidades físicas e emocionais 

suficientes ou a autoridade necessária, ainda que vários estudos tenham vindo a mostrar o 

contrário (Franklin, 2005; Garcia, 2003; Rabe-Hemp, 2009). Com efeito, as diferenças na 

capacidade física são um argumento que continua a ser usado para reforçar a divisão sexual 

do trabalho. Embora em termos formais as mulheres estejam, atualmente, em pé de igualdade 

face aos homens, nas sociedades ocidentais, elas são consideradas mais frágeis e menos 

dotadas fisicamente (Durão, 2004).  

Carreiras (1999) e Vaz (2002) salientam o facto de, essencialmente nas fases iniciais 

do processo de integração feminina nas organizações militares, a presença de mulheres ser 

considerada uma espécie de ameaça às práticas e valores ‘masculinos’ que as caracterizam. A 

especificidade cultural deste tipo de meios constitui um elemento de construção da identidade 

masculina, pelo que a presença de mulheres no seu seio e o seu sucesso acabam por colocar 

em causa a lógica dessa construção, bem como dos princípios estruturantes da própria 

organização (Vaz, 2002; Franklin, 2005). Daí que várias resistências tenham sido colocadas à 

entrada das mulheres no universo militar, recorrendo-se a aspetos físicos (ideia de que as 

mulheres são menos fortes e menos resistentes à dor e de que, por exemplo, a gravidez e a 

menstruação seriam prejudiciais ao desempenho do seu trabalho), psicológicos (ideia de que 

as mulheres representam o oposto do ideal da função militar, já que aos homens são atribuídos 

os estereótipos de estabilidade emocional e agressividade, entre outros aspetos valorizados na 

organização), socio-organizacionais (a presença feminina tida como um elemento disruptivo 

no que concerne às referências identitárias e valores socialmente partilhados pelos homens em 

contextos militares, consideradas, como tal, uma ameaçada à eficácia das organizações, além 

de poderem causar perturbação na organização, devido, por exemplo, a comportamentos 

sexuais indevidos) e valores culturais (a mulher tida como frágil, devendo ser alvo de 

proteção e afastada de funções “perigosas”, como o combate, além de serem levantadas 

dúvidas sobre a possibilidade de conciliação entre vida familiar e profissional) (Ramos, 

2012). Todos estes tipos de argumentos retraíam a presença de mulheres, ainda que vários 
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estudos tenham vindo a mostrar que não existe relação entre a presença feminina e a eficácia e 

coesão no seio das unidades militares (ibidem). 

Seguindo esta linha de raciocínio, um aspeto interessante é referido por Manning 

(1997 cit. in Meier, 2013) e Walker e Katz (2005 cit. in Meier, 2013): o de que a ideia 

tradicional de que o “verdadeiro trabalho policial” é o que requer a exibição da força física, da 

agilidade e da coragem, entre outros aspetos, ser um mito usado para manter a noção de que 

tal trabalho é adequado a homens fortes e corajosos. Segundo os autores, a maior parte do 

trabalho policial não requer o uso das características referidas, sendo mais frequentes e 

relevantes, por exemplo, as capacidades de comunicação, as quais são tradicionalmente 

associadas ao feminino. Assim, a entrada de mulheres na polícia simbolizou uma redefinição 

da imagem do polícia, também pelo facto de haver uma maior exposição pública do facto de o 

trabalho policial nem sempre requerer o uso da força, ou outros aspetos que já foram 

referidos. As resistências à ocupação feminina podem, assim, explicar-se como sendo uma 

forma de preservar o “mito policial” e, assim, a masculinidade desse ambiente. Inversamente, 

há quem considere que a presença feminina tem contribuído para a alteração de certos 

comportamentos associados aos valores tradicionais dos meios policiais, nomeadamente a 

diminuição do uso da força, pelo que essa presença pode ser vista como um contributo para a 

melhoria da relação da polícia com o meio, contribuindo positivamente para o manter da 

ordem social e da paz e retratando alterações nas culturas organizacionais em questão 

(Prenzler e Sinclair, 2013).  

Situação semelhante à do “mito policial” é abordada por Ramos (2012), que refere 

que, no caso dos meios militares, embora se afastassem, inicialmente, as mulheres de certas 

funções devido à sua suposta menor capacidade física, muitas dessas funções nada tinham a 

ver com força física, mas antes com aptidões técnicas. Com a ocupação feminina, foram 

implementados vários mecanismos que continuam a expressar resistências, ainda que de 

forma “encoberta”, e, sobretudo, colocando desafios à construção identitária das mulheres, 

como veremos à frente. Autores como Meier (2013), Prenzler e Sinclair (2013) e Spasić 

(2011) referem a existência de atitudes discriminatórias de vários tipos para com as mulheres 

polícias ou militares, como o sexismo, a pressão psicológica, o isolamento e o assédio sexual, 

além de questões de desigualdade de oportunidades e de progressão na carreira, que, 

entretanto, têm sido minimizadas ou completamente eliminadas em termos legais, 

dependendo dos países e instituições. Porém, apesar dos avanços, em termos formais, na 
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integração feminina em ambientes masculinizados, como é o caso dos contextos policiais e 

militares, continuam a existir barreias informais à sua presença ou integração, fruto das 

culturas que os caracterizam. 

Assim, as organizações policiais e militares delegam, por vezes, às oficiais 

femininas, tarefas consideradas tipicamente femininas e, simultaneamente, valorizam a 

robustez, a agressividade, a persistência e o desapego emocional, características associadas 

aos homens (Spasić, 2011; Rabe-Hemp, 2009). Além disso, as mulheres, nestes contextos, são 

alvo de atitudes discriminatórias diversas (Meier, 2013; Prenzler e Sinclair, 2013; Spasić, 

2011). As culturas que caracterizam tais instituições continuam a basear-se na hegemonia 

masculina, assente no patriarcado, que configura a diferenciação de papéis de género 

socialmente aceite, em que os homens assumem uma posição dominante (Meier, 2013; Rabe-

Hemp, 2009; Moreira et al., 2013).  

Já Bourdieu (1999) explicou que a dominação masculina se encontra profundamente 

enraizada nas estruturas socioculturais e cognitivas dos indivíduos, impondo-se como natural 

e sendo, assim, legitimada. Existe, portanto, uma relação de causalidade circular entre as 

estruturas objetivas da sociedade e as disposições incorporadas pelos seus membros, que 

impõe e mantém uma hierarquização do mundo e uma diferenciação de papéis com base no 

género. Por outro lado, Connell (2005) desenvolveu o conceito de masculinidade hegemónica, 

mencionando que esta se baseia num conjunto de práticas e valores partilhados socialmente 

que legitimam e mantêm o patriarcado. O termo ‘hegemonia’ refere-se a uma forma de 

masculinidade dominante na sociedade, que não é necessariamente aquela que é seguida pela 

maioria dos homens, mas que indica um padrão de conduta ideal-típico, baseado em certas 

características consideradas tradicionalmente ‘masculinas’, como as que referimos atrás. Os 

homens que não correspondem a esse padrão incorporam outras masculinidades não 

hegemónicas. Tanto estas, como a feminilidade encontram-se subordinadas à masculinidade 

hegemónica. Ainda assim, esses padrões não são fixos, já que são construídos socialmente, 

sendo possível a mudança social no sentido de se alterar as representações que mantêm uma 

certa ordem do mundo. De acordo com as Nações Unidas (2009 cit. in Prenzler e Sinclair, 

2013), é crucial zelar pela equidade de género nas instituições policiais e militares, pois tal 

reforça a missão global de alcance da igualdade de género e capacitação da mulher nas 

sociedades, em especial no que concerne às questões do trabalho. 
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O facto de os contextos abordados envolverem uma cultura específica, traduzida em 

determinadas formas de comportamento, associadas ao género normativo, leva a que as 

mulheres polícias ou miliares encontrem desafios e necessitem de fazer escolhas 

relativamente à sua identidade. Elas deparam-se com um conflito entre expectativas de género 

e normas laborais, resultante na adoção de: uma identidade focada na cultura policial ou 

militar, que valoriza aspetos tradicionalmente associados aos homens, atenuando a sua 

‘feminilidade’, para que, de alguma forma, correspondam ao perfil profissional exigido; ou 

uma identidade de género mais demarcada, que conduz à conformidade ao género normativo 

(Susan Martin, 1980, cit. in Rabe-Hemp, 2009). Rabe-Hemp (2009) sublinha que as mulheres 

que desafiam as normas de género acabam, frequentemente, por ser isoladas, hostilizadas e 

colocadas em situação de risco físico e psicológico: as que, de alguma forma, incorporam uma 

imagem de robustez e firmeza não se encaixam na imagem socialmente estabelecida de “ser 

mulher”, enquanto as que não incorporam essas caraterísticas correm o risco de ser vistas 

como fracas e frágeis e, como tal, desajustadas do ambiente policial (Garcia, 2003; Franklin, 

2005; Souza, 2016). Também Martin (1979) distingue “POLICEwomen” de 

“policeWOMEN”, dizendo que as primeiras, também apelidadas de pseudomasculinas, são as 

que assumem as funções tipicamente masculinas do trabalho policial, ou, no fundo, o que 

tradicionalmente é considerado como o cerne do trabalho policial, sendo, por isso, vistas 

como não femininas ou “marias-rapazes”, que querem ocupar o lugar dos homens. As 

segundas são as que assumem a sua “feminilidade” e correspondem às normas de género, 

sendo, assim, toleradas, mas excluídas das funções “masculinas” do trabalho. Ainda assim, o 

autor admite que as mulheres acabam por ser consideradas ora de uma maneira, ora de outra, 

ao longo das suas carreiras policiais ou militares. Por outras palavras, as mulheres enfrentam 

grande pressão e ambivalência no trabalho, principalmente se desempenharem funções 

dissociadas da feminilidade normativa: “quando obtêm sucesso nas suas funções, a sua 

feminilidade é questionada; quando falham, o seu estatuto feminino é afirmado à custa do seu 

papel profissional” (Carreiras, 1999: 108). Garcia (2003) e Locatelli et al. (2013) mostram 

que as mulheres precisam de se esforçar mais e mostrar maiores níveis de desempenho para 

serem reconhecidas. Por serem em menor número, acabam também por se destacar e por ser 

‘testadas’, contrariamente ao que acontece com os homens, sendo que, se a sua ‘prestação’ for 

considerada positiva, é vista como uma realização pessoal, mas, se for negativa, há uma 

tendência para se generalizar o insucesso a todas as mulheres (Moskos, 1988, cit. in Carreiras, 

1999).  
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Em suma, implicitamente, as mulheres polícias ou militares acabam por não ser 

consideradas iguais, ainda que, em termos formais, isso não seja reconhecido nos atuais 

enquadramentos legais13 nem por homens e mulheres quando são diretamente questionados 

sobre o assunto acerca da existência de desigualdades de género, como mostram Locatelli et 

al. (2013). Elas são, em geral, consideradas mais fracas e frágeis (Garcia, 2003), sendo, por 

vezes, facilitadas as suas funções ou protegidas no seu exercício (Carreiras, 2011; Locatelli et 

al., 2013; Moreira et al., 2013). No contexto das Forças Armadas, Carreiras (2011) e Moreira 

et al. (2013) sublinham algumas situações de desigualdade de tratamento, nomeadamente, de 

‘discriminação positiva’ formal (políticas específicas) e não formal (comportamentos 

protecionistas por parte dos homens), que podem constituir um obstáculo à plena aceitação da 

mulher, embora pensadas para a integrar e beneficiar, já que podem gerar uma perceção de 

injustiça no tratamento e nas oportunidades quer por parte das próprias mulheres, quer dos 

homens, levando à rejeição das mulheres naquele ambiente e a atitudes sexistas que acentuam 

a ideia de fragilidade da mulher. Tais situações são também mencionadas por outros autores, 

como Locatelli et al. (2013) Assim, as mulheres são levadas a atenuar a sua feminilidade e a 

manter os papéis de género, reproduzindo a estrutura social da instituição e a dominação 

masculina (Rabe-Hemp, 2009). Há quem considere que as próprias mulheres contribuem para 

a manutenção das normas de género no ambiente de trabalho policial e militar. Rabe-Hemp 

(2009) afirma que algumas mulheres, ao invés de tomarem as especificidades físicas de cada 

sexo que definem a mulher como menos forte e resistente como argumento ideológico que 

sustenta a desigualdade de género no domínio do trabalho policial, aceitam-no e naturalizam-

no, considerando que as funções mais adequadas para si são as menos perigosas e as que 

fomentam melhores relações com a comunidade. Já Morash e Harr (2012) referem que, de 

acordo com o estudo que levaram a cabo, grande parte das mulheres polícias considera que 

homens e mulheres possuem diferenças nas suas características e papéis, descrevendo-se 

como possuidoras de características estereotipadamente “femininas”, mais do que masculinas, 

e considerando-se melhores a desempenhar tarefas “femininas”. No seu estudo, Meier (2013) 

também verificou tais pressupostos, porém, considera que tal poderá estar associado ao facto 

de as mulheres, num ambiente masculinizado, quererem preservar a sua feminilidade no 

sentido de trazerem para o ambiente de trabalho uma maior valorização de características 

vistas como tradicionalmente “femininas”. A autora refere, ainda, que os homens se                                                            
13 A desigualdade tem sido progressivamente minimizada, sendo que, atualmente, no caso português, homens e 

mulheres se encontram em pé de igualdade formal no que respeita ao acesso à carreira policial e militar, aos seus 

direitos e deveres, à execução de tarefas e funções e às possibilidades de progressão na carreira. 
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descrevem a si mesmos como possuidores de características tradicionalmente tidas como 

“masculinas”, mas também “femininas”, como a simpatia, a empatia, entre outras, o que 

poderá ser resultado das alterações nas dinâmicas do trabalho policial. Como aborda Vanstone 

(2001 cit. in Meier, 2013), a polícia tem alterado a tónica que atribui ao seu trabalho, 

nomeadamente procurando cada vez mais o envolvimento com a comunidade envolvente 

através da cooperação e da prevenção, o que tem resultado numa redução das crenças sobre o 

bom trabalho policial requerer apenas características como o uso da força física e da 

agressividade.  

Outros estudos, como o de Meier (2013), mostram que, pelo contrário, as mulheres 

em contextos policiais tendem a dar ênfase a características e comportamentos tidos como 

“masculinos”, de forma a adequar o seu comportamento à cultura da organização e serem 

aceites como “verdadeiras operacionais” (Durão, 2016: 74). Em termos de interação das 

mulheres polícias ou militares com outras mulheres dentro da mesma organização, estudos 

mostram que as culturas policiais, que se caracterizam por ser hipermasculinas, juntamente 

com as atitudes de resistência à presença feminina nesses contextos, afetam essa interação: 

segundo Martin (1979), as mulheres-polícia não estabelecem grandes relações com outras 

mulheres-polícia, preferindo distanciar-se delas para serem mais facilmente aceites pelos 

colegas masculinos e não sofrerem, assim, discriminação por parte destes. Segundo Durão 

(2016: 79-80), as mulheres-polícia adotam a estratégia de serem discretas, tentando integrar-

se no mundo masculino, para serem aceites: “a mulher que se integre bem na esquadra, que 

entre na maneira de falar dos homens, que não se ofenda com qualquer coisa, acaba por ser 

bem aceite pelos colegas”14. 

Por outro lado, Rabe-Hemp (2009) mostra que várias mulheres consideram ser vistas 

como polícias e não como mulheres, devido, sobretudo, ao valor simbólico da farda, que 

afasta as características individuais e permite que sejam identificadas pelo posto que ocupam, 

além das normas de apresentação, que, segundo Durão (2016), procuram atenuar a 

“feminilidade” das mulheres (por exemplo, evitar o excesso de maquilhagem ou usar o cabelo 

preso); porém, algumas admitem sentir que o género é uma característica que sobressai na 

interação com os cidadãos devido às diferentes características físicas, sendo a mulher, muitas 

vezes, sexualizada (por exemplo, estando mais sujeita a piropos), ou que os cidadãos não                                                            
14 Excerto de uma entrevista realizada a uma mulher da PSP (in Durão, 2016: 79-80). 
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recorrem a elas tão rapidamente quando estão em serviço de patrulha. Isto salienta o facto de a 

mulher continuar a não ser vista como uma figura de autoridade. 

Em suma, embora existindo, hoje, um certo nível de integração formal da mulher nas 

instituições policiais e militares, ainda existe caminho a percorrer para se alcançar a sua plena 

integração (Carreiras, 2011). As mulheres lidam com um amplo leque de estereótipos no 

exercício das suas funções, tendo de adequar a sua postura de forma a integrar-se. Necessitam 

de agir de acordo com a cultura dominante, procurando corresponder à imagem de 

profissionalismo no meio policial ou militar, o que implica gerir a sua identidade de género, já 

que a feminilidade deve ser atenuada o mais possível: em tal ambiente só são aceites se forem 

“masculinas” (Moreira et al., 2013). Procuram também mostrar que, apesar de tudo, possuem 

capacidade física, coragem, autonomia e racionalidade, padrões de conduta considerados 

masculinos, pois não querem ser associadas à imagem do ‘polícia fraco’ (Rabe-Hemp, 2009; 

Locatelli et al., 2013). Só assim conseguem ser vistas primeiramente como profissionais e não 

como mulheres. Simultaneamente, faz-se uma diferenciação de género no tipo de tarefas 

atribuídas. Tudo isto revela a presença de normas de género nesses ambientes, que reforçam a 

divisão sexual do trabalho quer nas instituições abordadas, quer na sociedade no seu todo 

(Franklin, 2005). 
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CAPÍTULO 2: ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

Neste capítulo, descrevem-se as opções metodológicas que orientaram e caracterizam 

o estudo. Através deste estudo, pretendeu-se compreender como é que a cultura 

organizacional da GNR e as normas de género interagem na construção identitária, em termos 

profissionais e de género, das militares femininas. Sendo a GNR uma instituição tradicional e 

maioritariamente masculina, tentou-se explorar como é que as militares femininas incorporam 

a identidade profissional característica da organização, tendo em conta a cultura do meio, e 

como constroem ou gerem a sua identidade de género nesse contexto. Para tal, procurou-se 

compreender, a partir das perceções dessas militares, o seu processo de entrada na GNR e as 

suas perceções de convergências e/ou divergências entre homens e mulheres na organização 

em termos de funções e papéis desempenhados, de aceitação e de integração formal e 

informal, bem como das características e capacidades para o trabalho de uns e outras. Tentou-

se também perceber as estratégias comportamentais adotadas pelas militares femininas no 

interior da organização, em termos de interação com os colegas. Por último, explorou-se o 

eventual conflito entre a identidade profissional e a identidade de género destas militares.  

Para alcançar estes objetivos, adotou-se uma metodologia qualitativa e o estudo de 

casos como método de investigação. De seguida, descrevem-se estas opções em maior 

detalhe, assim como o objeto empírico e sua forma de seleção, a técnica central de recolha de 

informação (entrevista), e, por fim, a técnica de análise das informações obtidas (análise de 

conteúdo, baseada numa adaptação de certos princípios da grounded-theory). Ao longo deste 

capítulo, são também referidos os desafios e limitações da estratégia metodológica usada e os 

cuidados tomados ao longo do estudo no sentido de se garantir o maior rigor possível, bem 

como a validade e a fiabilidade da investigação.  
2.1. Metodologia qualitativa e estudo de casos 

A investigação aqui apresentada desenvolveu-se de acordo com uma metodologia de 

carácter qualitativo, sob a égide do paradigma compreensivo. Desta forma, pretendeu-se uma 

compreensão ampla dos fenómenos em estudo a partir do seu interior, i.e., a partir da 

perspetiva dos próprios indivíduos, o que potenciou uma proximidade em relação ao objeto de 

estudo e uma análise indutiva dos dados recolhidos (Godoy, 1995; Coutinho, 2013; Pardal e 
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Lopes, 2011). Os modelos interpretativos foram sendo continuamente construídos e 

explorados durante todo o processo de investigação, nomeadamente através da recolha e 

análise de dados (Strauss e Corbin, 2008). De um modo geral, assumiu-se a ideia de que é 

essencial compreender os sentidos e significados que os atores sociais atribuem às suas ações 

(Charmaz, 2009; Coutinho, 2013; Flick, 2004; Guerra, 2006). Os seres sociais orientam os 

seus comportamentos – atos objetivos – durante a interação, atribuindo-lhes diversos sentidos 

subjetivos, ainda que as estruturas sociais funcionem como enquadramento para essa 

interação (Guerra, 2006). São tais dinâmicas que se pretende descrever, descodificar e 

interpretar. A utilização deste tipo de metodologia revelou-se adequada ao fenómeno em 

estudo, já que se pretendeu analisar como é que as militares da GNR constroem e gerem as 

suas identidades profissional e de género tendo em conta a cultura organizacional e as normas 

dominantes de género, temática que exige analisar e compreender as suas perceções acerca da 

realidade por elas vivenciada, o que só a metodologia qualitativa permite. 

A abordagem metodológica escolhida para o estudo caracterizou-se, então, pelo não 

estabelecimento de hipóteses a priori, não havendo preocupação de encontrar evidências que 

corroborassem ou negassem tais suposições, partindo-se, antes, de questões ou focos de 

análise amplos, que se foram tornando mais específicos no decorrer da investigação, sendo 

que as abstrações se construíram a partir dos dados recolhidos, num processo de baixo para 

cima (Godoy, 1995; Strauss e Corbin, 2008). O quadro teórico de partida, tendo como 

objetivo enquadrar a temática e expor alguns trabalhos científicos acerca da mesma, constituiu 

um guia flexível para a recolha empírica, a qual se pretendeu que permitisse a compreensão 

dos pontos de ligação dos conceitos gerais ou das dimensões amplas estabelecidas como 

potencialmente relevantes, além de possibilitar o surgimento de outras que não haviam sido 

consideradas, conduzindo ao seu progressivo afinamento (Charmaz, 2009; Godoy, 1995). Este 

processo, que corresponde a uma adaptação dos pressupostos da grounded-theory, definida 

sinteticamente por Brandão (2007) como uma atividade simultânea de análise e 

conceptualização, cujo principal objetivo é encontrar as principais categorias de análise e sua 

relação, a partir dos dados recolhidos e sua comparação constante, culmina na apresentação de 

um modelo compreensivo, que surge de um progressivo ajustamento entre teoria e empiria, 

pelo que a construção de uma teoria para a interpretação dos resultados depende da sua 

adequação aos mesmos, emergindo deles, ou seja, encontrando-se “fundamentada” nos 

próprios dados (Strauss e Corbin, 2008; Charmaz, 2009). 
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Enquanto estudo qualitativo, salienta-se o particular interesse, como refere Godoy 

(1995), em verificar como é que determinado fenómeno social se manifesta nas atividades, 

procedimentos e interações diárias dos indivíduos. Em concreto, neste estudo, pretendeu-se 

compreender como é que a cultura organizacional e as normas de género interagem na 

construção identitária, em termos profissionais e de género, das militares da GNR. Assim, 

como se dizia atrás, há um enfoque na compreensão do modo como as pessoas vivenciam o 

seu quotidiano e os significados que dão à sua vida, dando conta das influências 

socioculturais nos seus sentimentos, pensamentos e ações, bem como na sua identidade 

(Brandão, 2007). Daí que a compreensão dos fenómenos em estudo parta da perspetiva dos 

próprios participantes. 

O método de pesquisa selecionado para esta investigação foi o estudo de casos, 

assente num plano de investigação que se baseia no estudo detalhado, intensivo, em amplitude 

e em profundidade de uma determinada entidade bem definida, o ‘caso’, podendo este ser um 

indivíduo, um grupo, uma organização, uma comunidade, uma nação, uma política, um 

acontecimento ou um processo, entre outros (Becker, 1994; Coutinho, 2013; Greenwood, 

1965; Ragin e Becker, 1992). Para tal, utilizaram-se as técnicas de recolha e tratamento de 

informação que se revelarem apropriadas para compreender o fenómeno na sua totalidade e 

complexidade (Greenwood, 1965). No caso, optou-se pela técnica da entrevista, na 

modalidade de história de vida. Como mencionam Gómez et al. (1996, cit. in Coutinho, 

2013), os objetivos do estudo de casos coincidem com os da investigação científica social em 

geral: explorar, descrever, compreender, avaliar e/ou transformar a realidade em estudo. 

Tendo como objeto as militares femininas da GNR, a escolha dos casos a estudar (as 

próprias militares da GNR) foi pensada, inicial e idealmente, da seguinte forma: tratar-se-ia de 

uma escolha de carácter intencional, proveniente de um processo de seleção dinâmico e 

sequencial, isto é, que seria ajustado com o evoluir do estudo, de forma a completar ou 

contrastar os dados já obtidos ou ajustando-se ao surgimento de novas dimensões ou 

condições de análise que justificassem a sua redefinição (Coutinho, 2013). Tal processo dar-

se-ia como concluído quando se considerasse atingir a saturação da informação obtida 

(Coutinho, 2013; Pardal e Lopes, 2011). Como nota Lalanda (1998), neste tipo de abordagem 

metodológica, a validade científica da investigação resulta da saturação dos casos que repetem 

a mesma estrutura de um determinado fenómeno social. Não se pretenderia, nem se 

pretendeu, aliás, que os sujeitos em estudo fossem estatística, mas sim socialmente 
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representativos, ou seja, que, pelas suas qualidades teóricas e metodológicas, nomeadamente a 

sua ligação ao fenómeno em estudo, fossem capazes de fornecer informação que permitisse 

compreender esse fenómeno em profundidade, tendo em conta a diversidade de sentidos e 

significados que são atribuídos pelos atores às suas ações (Guerra, 2006; Brandão, 2007). Daí 

que o propósito deste estudo não esteja na generalização dos resultados obtidos, no sentido de, 

através da sua quantificação, se extrapolar conclusões para um universo (Coutinho, 2013), 

mas antes na expansão de teorias compreensivas sobre fenómeno estudado. A análise das 

informações, nesta lógica, conduz ao surgimento gradual de regularidades, através da 

saturação das categorias de análise e à verificação da replicação das proposições teóricas num 

conjunto de casos singulares selecionados pela sua ligação ao fenómeno em estudo, o que não 

invalidaria a necessidade de cumprimento de certas regras de demonstração (Yin, 1994 cit. in 

Brandão, 2007). Além disso, é possível também explicar as variações que acabam por escapar 

às regularidades estatísticas, pela inclusão da dimensão individual e subjetiva dos atores na 

análise (Brandão, 2007).  

Embora se tenha tentado manter estes princípios, característicos da ‘grouded theory’, 

a escolha dos casos e o processo de recolha e análise das informações obtidas acabaram por 

assumir outros contornos. Por motivos de escassez de tempo, dado que o processo atrás 

enunciado se caracteriza pela extensão temporal e pelo número indeterminado de casos 

necessários, possivelmente elevado, optou-se por simplificar as fases da recolha e análise das 

informações, acabando por se estabelecer um número fixo de casos a estudar. Além disso, por 

questões de cariz burocrático da GNR, associadas ao pedido de autorização para a realização 

do estudo, a escolha dos casos ficou a cargo da instituição, que indicou nove mulheres para 

serem entrevistadas, número que acabou por se revelar adequado. Desta forma, o processo de 

seleção gradual dos casos, ajustado à saturação das categorias definidas e ao surgimento de 

novas dimensões e condições de análise, não foi aplicado. Veremos, à frente, como se 

desenvolveram os processos de recolha e análise das informações, mas salienta-se que, apesar 

dos ajustes efetuados em termos metodológicos, se tentou manter o objetivo de desenvolver 

uma compreensão indutiva dos fenómenos em estudo através da análise em profundidade das 

informações recolhidas e do desenho da teoria interpretativa a partir das mesmas. 

Os casos selecionados para o estudo corresponderam, então, a nove militares 

femininas da GNR, integradas no Comando Territorial de Braga, que, conforme é possível 
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verificar no Quadro 115, tinham as seguintes características: A maioria das entrevistadas tem 

idades compreendidas entre os 29 e os 33 anos, à exceção de três, cujas idades estão entre os 

39 e os 45 anos. Apesar das idades semelhantes, sobretudo falando do primeiro grupo de 

mulheres, a antiguidade na instituição é diversa entre elas, tendo ingressado na GNR com 

idades distintas, havendo representação desde as primeiras mulheres que ingressaram na 

GNR, no ano de 1994, como é o caso da entrevistada 7, a mais velha das militares estudadas, 

a mulheres mais recentes na instituição e com idade inferior, como, por exemplo, a 

entrevistada 3, que entrou no ano de 2014. No que concerne ao estado civil, cinco das 

militares são casadas, duas das quais com um colega de profissão (ainda que num dos casos o 

marido seja PSP e não GNR), ao passo que duas das quatro que afirmaram estarem solteiras, 

referem estar numa relação, também com um colega de profissão. Percebe-se que poderá 

haver uma tendência de as militares femininas manterem relações amorosas com colegas de 

profissão, ainda que tal aspeto não seja analisado no presente trabalho. Além disso, verificou-

se que apenas três das nove entrevistadas não têm nenhum filho/a. Em termos de habilitações 

literárias, denota-se que a maioria (seis das nove entrevistadas) possui o 12º ano de 

escolaridade, sendo que num dos casos, a entrevistada tem o 9º ano, noutro, a entrevistada tem 

o 11º ano, e, por último, há uma entrevistada que é licenciada. Passando para o posto ou grau 

hierárquico ocupado, bem como para o tipo funções executadas, foram entrevistadas seis 

Guardas, posto basilar na hierarquia da GNR, três das quais têm função de patrulheiras, ou 

seja, executam um trabalho do tipo operacional, enquanto, das restantes três, duas integram 

equipas especiais, mantendo também um trabalho do tipo operacional, e uma é administrativa. 

Além destas, uma das entrevistadas é Cabo, com funções administrativas, e duas são 1º 

Sargento, que executam trabalho essencialmente administrativo, mas participando também em 

trabalho operacional, além de terem cargo de chefia.  

 

2.2. As técnicas de recolha e análise de informação 

Num quadro em que importa aceder ao universo subjetivo do ator, a técnica de 

entrevista permite atingir tal objetivo de forma privilegiada. No caso, foi usada a entrevista de 

história de vida, visando chegar às representações e significados que o sujeito atribui ao                                                            
15 Disponível no anexo 1. 
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mundo em seu torno e aos acontecimentos que marcaram a sua vida, já que se trata de uma 

narrativa em que o indivíduo conta a sua história ou determinado momento ou situação por ele 

vivenciado. Essa subjetividade não constitui, no entanto, um mero reflexo da individualidade 

desse ator, mas reflete uma intersubjetividade, já que resulta de um processo de socialização e 

de partilha de valores e práticas, ou seja, aponta para uma dimensão social (Lalanda, 1998). 

Neste sentido, o que importa não é centrarmo-nos no particularismo de cada narrativa 

(embora se admita que cada indivíduo seja dotado de capacidade reflexiva e de vontade 

própria e não seja apenas uma tábua rasa onde o social se inscreve), mas antes, através da 

recolha de diversas narrativas de diferentes atores com experiências semelhantes, ultrapassar 

as singularidades e identificar lógicas mais amplas, construindo-se progressivamente, ao 

comparar os vários casos, uma representação sociológica das componentes sociais da situação 

em estudo (Bertaux, 1997: 33 cit. in Lalanda, 1998). Consegue-se, assim, aceder tanto à 

diferença como à similaridade, ao cruzar diferentes narrativas de vida. Neste sentido, 

considera-se que “através do individual é possível chegar à compreensão do modo como o 

universal se manifesta na singularidade”, já que “estudar o social individualizado é estudar a 

realidade social na sua forma incorporada, interiorizada, permitindo compreender como é que 

a realidade “exterior”, através da experiência socializadora, se faz corpo” (Brandão, 2007). 

Em suma, teve-se como ideia central que um fenómeno social depende, por um lado, do 

conteúdo objetivo da causa presumida e, por outro, do ponto de vista subjetivo dos indivíduos 

face ao mesmo (Thomas e Znaniecki, 1958: 38 cit. in Brandão, 2007). Salienta-se, contudo, 

que, embora se reconheça que o senso comum possui valor científico, já que constitui uma 

base importante para o trabalho sociológico, não se aceita a explicação comum enquanto 

explicação científica (Pinto, 1990 cit. in Brandão, 2007). 

O narrador, ao contar a sua história na entrevista, vai definindo a sua identidade, 

dando sentido às suas ações e existência, já que vai olhando para si mesmo e para a sua vida, 

identificando e encadeando situações e motivos, dando-lhes coerência pela atribuição de 

sentidos, alguns dos quais nunca antes por ele explicitados (Lalanda, 1998). Tal procedimento 

reflete, além dos traços individuais do narrador, processos sociais estruturais, dada a sua 

pertença sociocultural (Brandão, 2007; Lalanda, 1998). Assim, o tipo de metodologia usado é 

considerado fundamental na pesquisa da identidade, pois “permite situar o tempo individual (a 

trajetória de uma vida concreta) num contexto situacional mais abrangente” (Lalanda, 1998: 

879). No caso, assumiu-se que as narrativas das militares da GNR sobre a sua trajetória 
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profissional na instituição ajudariam a compreender as normas socioculturais subjacentes à 

sua ação e o processo de construção das suas identidades profissional e de género. 

É importante termos consciência de que uma entrevista corresponde a uma versão de 

uma história, uma construção seletiva baseada na memória e nas representações de quem a 

conta (Lalanda, 1998; Brandão, 2007; Charmaz, 2009). Assim, envolve a vontade de 

cooperação genuína por parte do ator e a sua capacidade de compreensão das questões que lhe 

são colocadas, bem como reporta àquilo que a pessoa recorda e decide contar acerca da sua 

vida, havendo sempre uma omissão voluntária ou involuntária de informação que poderia ser 

relevante para a investigação (Lalanda, 1998). Tal não invalida, porém, a qualidade da 

informação recolhida através desta técnica, até porque, no fundo, qualquer tipo de técnica de 

recolha de informação deparará sempre com uma conjuntura semelhante (Brandão, 2007). Por 

outro lado, como afirmam Gonçalves (2004) e Ghiglione (1997), consistindo a entrevista 

numa situação social de interação face a face entre o entrevistador e o entrevistado, vários são 

os elementos que podem influenciar e condicionar esse processo, nomeadamente, fatores 

psicológicos, comportamentais, ambientais e socioculturais, sendo da responsabilidade de 

quem entrevista prestar atenção a esses aspetos e estar preparado de modo a agir e a adaptar-

se para a concretização dos objetivos da investigação, garantindo o maior rigor científico 

possível. Tais indicações foram tidas em conta no decorrer da recolha de informação para a 

presente investigação, tendo-se tentado conduzi-la no sentido do rigor científico. 

Nessa lógica, aproveita-se para referir que as opões metodológicas do estudo 

acarretaram alguns desafios aos quais foi importante dar atenção de forma a garantir a 

validade e a fiabilidade da investigação. Como noutro tipo de metodologias, tentou-se zelar 

pela neutralidade em termos de juízos de valor, pela preparação prévia, descrição 

pormenorizada e justificação de todas as escolhas e passos dados durante o estudo, pela 

atenção permanente aos objetivos do estudo e pelo rigor no seu cumprimento, pela 

confidencialidade e pelo anonimato das fontes, pela informação clara dada aos participantes 

acerca dos objetivos do estudo e pela devolução de resultados (Coutinho, 2013; Flick, 2004; 

Guerra, 2006). 

Em termos concretos, as entrevistas tiveram um carácter semidiretivo, de modo a que 

fosse possível direcionar as respostas de acordo com os objetivos de investigação e, ao mesmo 

tempo, dar liberdade de resposta às entrevistadas, deixando que o seu discurso fluísse 

livremente e não estando totalmente condicionado às perguntas do guião (Pardal e Lopes, 
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2011). As entrevistadas foram indicadas pela própria instituição, na sequência do pedido 

oficial de autorização para a realização do estudo. As entrevistas realizaram-se entre os dias 

18 e 26 de junho de 2018, tendo os dias e as horas sido determinados pela instituição, a qual 

se encarregou também de informar previamente as militares em causa dos objetivos do 

estudo. As entrevistas decorreram no local de trabalho de cada uma das participantes, dada a 

sua distribuição pelos vários Postos Territoriais, ou mesmo no Comando Territorial de Braga, 

em salas ou gabinetes que possibilitaram a privacidade, o conforto e a tranquilidade 

necessárias à sua realização. A duração média das entrevistas foi de 70 minutos, sendo que, 

antes de estas se iniciarem, se procedeu a uma apresentação da investigadora, do estudo e dos 

seus objetivos, pedindo-se autorização para a utilização do gravador, instrumento fundamental 

para a recolha de informação, e garantindo-se o uso das informações recolhidas apenas para 

fins de investigação científica, bem como os princípios étnicos da confidencialidade e do 

anonimato. 

Uma vez que se procurou fazer uma análise indutiva das informações recolhidas, não 

se delineou previamente um quadro de análise de referência, com as dimensões que se 

pretenderia analisar. Ao invés disso, a teoria interpretativa foi delineada a partir das suas 

categorias e subcategorias identificadas a partir dos próprios dados. O guião de entrevista16 foi 

construído com algumas questões gerais, com base na proposta de esquema geral de questões 

que podem ser aplicadas em entrevistas deste tipo, de Charmaz (2009), adaptando-se tal 

proposta à realidade em estudo e aos objetivos da investigação. 

Após a recolha de informação, passou-se à análise dos resultados obtidos. Tendo em 

conta a metodologia qualitativa e o facto de se ter procurado adaptar os princípios da 

grounded-theory, procedeu-se a uma análise indutiva das informações obtidas com as 

entrevistadas realizadas, ao invés de se ter delineado previamente o quadro das principais 

categorias e subcategorias a analisar. Assim, foi feita, primeiramente, uma transcrição integral 

de cada uma das entrevistas. Cada entrevista foi sujeita a uma codificação frase-a-frase, que 

consiste na separação, classificação e sintetização dos dados (Strauss e Corbin, 2008). Tal 

culminou na definição de um esquema de categorias e subcategorias, emergidas dos dados 

recolhidos, bem como no estabelecimento da rua relação. Foi importante garantir a 

exaustividade na análise dos conteúdos e a exclusividade das categorias e subcategorias, isto 

é, que todas as unidades de registo fossem colocadas numa e numa só categoria. Idealmente,                                                            
16 Disponível no Anexo 2. 
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as categorias poderiam ter sido geradas de forma progressiva e os resultados parciais de cada 

entrevista seriam aprofundados na seguinte, comparando-se constantemente as informações 

(Strauss e Corbin, 2008; Charmaz, 2009; Brandão, 2007). Tentar-se-ia, assim, garantir a 

saturação da informação e testar a pertinência das categorias definidas, bem como a sua 

relação, além de se procurar responder a questões emergentes inevitáveis e possíveis lacunas, 

através da recolha constante de dados (Charmaz, 2009). Tal não foi, porém, possível, devido 

às limitações já mencionadas. Neste sentido, as etapas subsequentes obedeceram aos 

princípios gerais da técnica de análise de conteúdo. Concretamente, tendo estabelecido as 

principais categorias e subcategorias analíticas contidas nas entrevistas através de indicadores 

ilustrativos dos conceitos em causa, elas foram depois analisadas em profundidade (Bardin, 

1979 cit. in Guerra, 2006; Bardin, 1977; Vala, 1989; Charmaz, 2009; Coutinho, 2013; Flick, 

2004).  

Em termos gerais, a análise de conteúdo possui duas grandes dimensões: uma 

dimensão descritiva, onde se apresenta o que foi dito pelas entrevistadas; e uma dimensão 

interpretativa, cujo objetivo é o de procurar captar o sentido das declarações das entrevistadas 

e fazer inferências válidas acerca do fenómeno (Bardin, 1977; Vala, 1989). No Capítulo 3, 

respeitante à apresentação e discussão dos resultados, optou-se por fundir as dimensões 

descritiva e interpretativa, no sentido em que se procedeu à discussão dos resultados à medida 

que estes são apresentados. A redação do texto de apresentação e discussão dos resultados foi 

feita contrastando os resultados obtidos com os de outros estudos acerca da temática, 

culminando num  modelo descritivo e compreensivo da realidade em estudo (Bardin, 1977; 

Guerra, 2006; Vala, 1989). 
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CAPÍTULO 3. SER MULHER NA GUARDA NACIONAL 

REPUBLICANA 

Recolhidas e analisadas as informações partilhadas pelas militares femininas da GNR 

em estudo acerca do percurso profissional por elas vivenciado no interior da instituição, é 

tempo de passar à apresentação e discussão dos principais resultados obtidos, tendo presente 

que se tratam de histórias particulares relatadas pelas participantes e que o pequeno número 

de entrevistadas não permite generalizações, mas antes oferecer uma compreensão das 

dinâmicas em torno dos fenómenos em estudo. Com o objetivo máximo de se compreender 

como é que as militares femininas constroem e gerem as suas identidades profissional e de 

género, tendo em conta a cultura organizacional da GNR e as normas dominantes de género, é 

possível perceber que elas se deparam com um conjunto de dificuldades e desafios. Tal 

implica o ajuste de escolhas profissionais e a adoção de estratégias comportamentais, no 

sentido de prosseguirem com a profissão e gerirem a sua integração no meio. 

 

3.1. A entrada na GNR 

Iniciando a apresentação e discussão das informações obtidas através das entrevistas 

realizadas a militares femininas da GNR, apresenta-se o processo de entrada na instituição por 

elas vivenciado. 

Através da análise daquilo que as entrevistadas apontaram como sendo o que as 

levou a optar pelo ingresso na carreira de militar da GNR, destacam-se dois grupos distintos 

entre as ditas militares. O primeiro engloba aquelas que demonstraram possuir o desejo, ou 

mesmo o “sonho”, de prosseguir com a profissão policial ou militar, como exemplificam os 

seguintes excertos: 

“Sentia alguma ambição em querer pertencer a esta instituição” 

 (Entrevistada 2) 

 “Sempre, acho que desde pequenina, dizia que gostava de ser polícia”  

(Entrevistada 7) 
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Estas entrevistadas relatam a admiração que desde há muito sentiam pelas Forças de 

Segurança e/ou Forças Militares e pelo trabalho levado a cabo pelas suas instituições, 

demonstrando também um certo fascínio pela farda e pelo que ela representa, o que poderá 

estar associado à admiração pelo trabalho das ditas instituições, bem como ao próprio desejo 

de ter ou estar numa posição de autoridade, como alguém que representa uma instituição, uma 

força, e que leva a cabo um trabalho reconhecido socialmente, associando-se também à 

detenção de um estatuto. Observem-se alguns excertos dos relatos destas militares, que 

ilustram tais motivações: 

“Fascinava-me o… Pronto, os Guardas irem e ajudar as pessoas e tentar 

solucionar os problemas dessas pessoas… Mais o fascínio da ajuda que davam 

ao próximo, digamos assim.”  

(Entrevistada 4) 

“Fascinava-me a farda, a postura das forças policiais (…) sentia uma 

admiração por aquele papel de agente da autoridade, de alguém que está ali 

para ajudar a população e gostava também de dar o meu contributo e de poder 

pertencer a uma força de segurança.”  

(Entrevistada 2) 

Por outro lado, existe um segundo grupo, composto por militares que afirmam ter 

ingressado na organização “por acaso”. Fala-se, portanto, de algo que não foi exatamente 

“sonhado” ou idealizado, como no caso das entrevistadas anteriores, mas de uma 

oportunidade que surgiu de prosseguir tal carreira, embora, não se trate exatamente de um 

acaso, pois em todos os casos havia algo que as aproximava indiretamente desse rumo, como 

a influência de terceiros pertencentes à instituição, a pertença anterior ao exército ou aos 

bombeiros (que permitiu a familiarização com alguns dos aspetos que caracterizam a GNR, 

sobretudo no caso do exército, ainda que os bombeiros englobem também certos aspetos, 

sobretudo ao nível do rigor, como o respeito pelas hierarquias, as normas de apresentação, 

entre outros, que acabam por ser semelhantes ao mundo militar) ou a formação anteriormente 

obtida. Aqui, a procura de uma carreira estável, inclusive em termos financeiros, é apontada 

como a principal razão para se candidatarem à carreira de GNR: 
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 “Não sei agora bem… ao acaso, surgiu esta hipótese de me candidatar (…) O 

futuro… em termos de carreira… de estabilidade financeira (…) eu andava 

nos bombeiros, não é que tenha muito a ver, mas a parte da hierarquia, 

fardamentos… já é um bocadinho… já abriu um bocadinho do que eu iria 

aprender na GNR e a profissão de GNR.”  

(Entrevistada 1) 

 “Foi porque, pronto, tinha terminado a minha Licenciatura e estava um 

bocadinho na dúvida de que é que havia de fazer no mercado de trabalho… 

terminamos o curso, somos lançados ao mercado de trabalho sem ajuda 

nenhuma, é verdade… pelo menos era assim… e, como coincidiu a abertura do 

concurso para a GNR, e… pronto, pela vertente policial, criminal, chamou-me 

a atenção, até pela analogia também com o Direito penal… pronto, concorri.”  

(Entrevistada 8) 

Algumas entrevistadas admitem ter sofrido alguma influência de terceiros, como 

ilustram os excertos abaixo, sendo de notar que outras tivessem conhecidos previamente na 

instituição, ainda que tenham afirmado que estes não tenham tido influência na sua decisão de 

prosseguir com a carreira de militar da GNR:  

“(…) na altura, a minha mãe tinha um café, então a maior parte dos meus 

amigos frequentava o café e falavam muito, a maior parte deles também 

estavam já na, uns em curso, outros já eram Guardas, então falavam muito 

disso. E, a partir daí, como convivia com eles e ouvia sempre aquilo, também 

decidi concorrer (…) ouvia sempre aquelas histórias, eles a falarem… Então, 

se calhar, de conviver também mais com eles, depois decidi não ir estudar e 

concorrer à GNR.”  

(Entrevistada 3) 

 “Foi no secundário… Foi o pai de uma amiga da minha turma que era GNR, 

e eu ia para a casa dela, volta e meia, estudar aos fins-de-semana, e via-o 

chegar fardado e a farda que a mãe passava a ferro… Pá, e aquilo começou a 

mexer comigo e foi por aí (…). Depois, fazia perguntas ao pai dela, se era 

ajudar, se ajudávamos a população (…)”  
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(Entrevistada 6) 

Nalguns casos, a decisão de prosseguir com a profissão policial ou militar careceu do 

apoio, fosse por parte de familiares, fosse da comunidade escolar. Observem-se os seguintes 

relatos: 

“Embora a determinada altura do meu percurso escolar eu já demonstrasse 

esse interesse, essa ambição, essa aspiração, achava sempre que era alguma 

coisa que não seria para mim, que não estava no meu alcance, e nem sentia 

apoio, quer da comunidade escolar, dos professores e até no âmbito familiar.”  

(Entrevistada 2) 

“Eu fiz tropa… Fui uma também das que ingressei na tropa, também 

voluntariamente, contra a vontade dos meus pais (…)”  

(Entrevistada 7) 

Note-se que esta última entrevistada ingressou na GNR em 1994, precisamente o 

primeiro ano em que abriu concurso para mulheres na GNR e em que existiam poucas 

mulheres nas Forças Armadas em Portugal. Era um mundo visto como masculino, tradicional 

e maioritariamente ocupado por homens, pelo que o facto de uma mulher querer ingressar 

nesse mundo era considerado algo pouco normal, não muito bem visto e muito menos apoiado 

pela comunidade. 

A entrada na GNR, como abordado no capítulo 1, processa-se em dois momentos 

fulcrais: o concurso público para a admissão no curso de formação e o Curso de Formação de 

Guardas. No que respeita ao primeiro momento, as entrevistadas referiram a necessidade de 

os candidatos reunirem um conjunto de condições e requisitos entre os quais a obrigatoriedade 

de deter nacionalidade portuguesa; ter idade compreendida entre os 18 e os 27 anos; ter, no 

mínimo, 1,60m de altura, se for mulher, ou 1,65m, se for homem; possuir, no mínimo o 12.º 

ano, ou equivalente; a não existência de antecedentes criminais; ter reconhecida aptidão física 

e psíquica e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória; não estar inibido do exercício de 

funções públicas ou interdito para o exercício das funções a que se candidata; ter cumprido a 

Lei do Serviço Militar, não tendo sido julgado como incapaz para o serviço militar, nem ter 

sido considerado inapto na respetiva junta de recenseamento; não possuir tatuagens, piercings 



60  
ou outras formas de arte corporal que sejam visíveis; entre outros (Aviso nº8013-B/2017, 

Curso de Formação de Guardas da Guarda Nacional Republicana). 

Salienta-se que 3 das 9 entrevistadas, à data da sua candidatura à GNR, necessitaram 

de ter cumprido serviço militar, já que, até ao ano de 1998, tal constituía condição necessária 

para o ingresso na instituição. Duas entrevistadas ingressaram na GNR já depois de tal 

condição ter deixado de ser necessária, no entanto, na altura em que se informaram sobre as 

condições essa ainda era a regra, pelo que ingressaram no exército, primeiramente, tendo, 

entretanto, sido alteradas as normas. A terceira entrevistada, a que tem mais antiguidade no 

conjunto das participantes no estudo, ingressou na instituição aquando do primeiro concurso 

aberto para mulheres, no ano de 1994, já que até então não era possível para as mulheres o 

ingresso na GNR.  

Quem atender a todos os requisitos obrigatórios, é depois submetido a diversas 

provas com carácter eliminatório, onde se englobam provas escritas de conhecimento básico, 

como as de línguas, matemática e cultura geral; provas físicas, exames médicos e 

psicotécnicos; e entrevista, com o intuito de se selecionar os indivíduos que mostrem 

competência física, emocional e intelectual para o desempenho do trabalho. Os selecionados 

nessa primeira fase ingressam no Curso de Formação de Guardas, que dá início à formação 

dos novos membros da organização, sendo-lhes transmitido todo o tipo de informação acerca 

da mesma, para que a conheçam, se integrem e saibam como devem agir no seu seio, i.e., 

garantindo a sua socialização na cultura organizacional (Shein, 1985; Caetano e Vala, 2002 

cit. in Pechincha, 2010). Neste caso, o objetivo último é a transformação de civis em 

militares, dotados de uma identidade profissional específica (Brito e Pereira, 1996) através de 

várias práticas, a partir das quais a cultura organizacional é transmitida. A análise dos relatos 

das participantes no estudo, permitiu compreender algumas das características do curso, as 

principais aprendizagens obtidas ao nível técnico-profissional e ao nível dos valores 

organizacionais, a situação das mulheres no seio da organização, as principais dificuldades 

sentidas pelas militares, bem como os sentimentos que as assolaram durante esse período. 

O Curso de Formação de Guardas constitui um rito de passagem, transformando civis 

em militares, sendo caracterizado pela sua natureza formal, disciplinada, coletiva e 

ritualizada. Como mencionado pela maioria das entrevistadas, o curso tem uma duração fixa 

de 9 meses e caracteriza-se pela elevada exigência e rigidez. Os formandos, distribuídos por 

pelotões, à semelhança de turmas, encontram-se relativamente isolados do mundo exterior, 
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uma vez que se encontram em regime de internato, podendo ir a casa apenas aos fins de 

semana, e obedecem a regras e horários rigorosos, sendo todas as atividades diárias 

executadas por todos os indivíduos em conjunto e ao mesmo tempo (Spasić, 2011). Os 

excertos seguintes ilustram isto:  

“(…) é mesmo assim uma projeção completamente diferente do que estamos 

habituados… Uma rigidez muito grande, pronto, é militar, não é?! Rigidez de 

horários, rigidez nas regras, no cumprimento de regras (…), depois, temos que 

fazer tudo no mesmo tempo que toda a gente faz (…)”  

(Entrevistada 8)  

“O curso é de segunda a sexta, ficamos lá alguns fins de semana, porque eram 

uns fins de semana de campo (…), tínhamos um horário, começávamos às 

8h30… Aquilo funciona tudo como… Todos prontos, formados, às 8h30… 

Todos, o pelotão, a Companhia toda (…), formávamos e íamos todos à mesma 

hora tomar o pequeno-almoço. Depois (…), formar lá em cima (…), para dar 

início ao dia de trabalhos. Toda a manhã, aulas (…). Depois, hora de almoço. 

Outra vez formar, outra vez todos juntos! Depois, de tarde, outro bloco de 

quatro horas (…)” 

(Entrevistada 1) 

Além disso, os formandos frequentam uma série de disciplinas, que lhes permitem 

obter aprendizagens ao nível técnico-profissional, seja numa vertente mais teórica 

(componente académica) ou numa vertente mais prática (componente militar), onde a 

exigência está também bem presente, conforme refere a entrevistada 2: 

“Há dias muito exigentes... A nível físico, conciliado com a parte académica, 

com objetivos do nível académico (…)”. 

É não só através das disciplinas de formação e informações, como a partir de 

diversas práticas levadas a cabo no interior da instituição, que são inculcados nos indivíduos 

os valores e normas que caracterizam a mesma. Entre essas práticas, destacam-se, nos 

discursos das entrevistadas, além da rigidez nas regras e horários, o isolamento em relação ao 

meio exterior, a execução das atividades ao mesmo tempo por todos os formandos e a intensa 

exigência física e na componente teórica, a “pressão psicológica”, ligada à exigência extrema 
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referida por Brito e Pereira (1996). Além disso, há um incentivo ao trabalho de equipa e 

castigos aplicados a todo o grupo, no sentido em que, se um indivíduo errar, todos são 

considerados responsáveis e sofrem as consequências disso. Neste sentido, tenta-se impor os 

valores centrais da disciplina (onde se inclui o cumprimento rigoroso das normas, entre as 

quais os horários, o atavio e o manter da postura e condutas adequadas), do respeito pela 

hierarquia e pelo outro (Brito e Pereira, 1996) e do “espírito de corpo” (ou seja, do espírito de 

camaradagem, marcado pela solidariedade, entreajuda e interdependência) (Spasić, 2011). 

Há também uma enfâse na preparação física dos/as militares, valorizando-se a força, 

a resistência e a robustez física, aspetos associados ao masculino (Spasić, 2011; Locatelli et 

al., 2013; Souza, 2016). No fundo, trata-se de um período em que os aspirantes a militares da 

GNR se encontram naquilo que Goffman (1961) apelida de instituição total, caracterizada 

pela separação em relação ao mundo exterior, pela permanente companhia dos restantes 

membros do grupo, que tudo realizam em conjunto, de forma programada e regulamentada, 

no mesmo local e sob a mesma autoridade, de forma a atingir os objetivos da organização, 

absorvendo a cultura que a caracteriza. Alguns excertos das entrevistas realizadas referem os 

principais valores passados no curso, que devem permanecer ao longo de toda a carreira dos 

militares da GNR: 

“(…) os valores, nós, nesses cursos, aprendemos muito a disciplina, o 

cumprimento de horários, o andar bem ataviado, o uniforme… são valores que 

todos os dias aquilo era batalhado (…)”  

(Entrevistada 6) 

 “(…) é uma instituição hierárquica, onde há uma hierarquia, e isso tem que 

ser sempre respeitado. Isso é a base. Tem que ser sempre respeitado.”  

(Entrevistada 4) 

“O espírito de grupo. Um por todos. Quando um não está bem, o grupo todo 

não está bem (…), não é o Guarda Silva, nem Pereira. (…) É a GNR (…). Não 

distinguem os Guardas. Se um Guarda andar aí bêbado e não sei quê, não é o 

Guarda fulano não-sei-quê. É a GNR (…), anda aí bêbada ou isto ou aquilo! 

(…) E eles era isso que nos queriam também passar. Se um estiver mal, não é o 
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que está mal, é o grupo, a turma toda, a Guarda toda está mal! Isso, para mim, 

agora, faz muito sentido.”  

(Entrevistada 1) 

Grande parte das participantes, nomeadamente as que não tiveram qualquer contacto 

com a vida militar antes de ingressar na GNR, revelaram ter sentido algumas dificuldades de 

adaptação ao meio militar, precisamente devido à rigidez e exigência que o caracterizam, e ao 

facto de quem vem do mundo civil não estar habituado à postura exigida, como dá a entender, 

por exemplo, a entrevistada 8: 

“Para mim, que vinha de um mundo completamente à parte, que não tinha 

sido militar, sequer, foi muito difícil, muito complicado. O ambiente é 

diferente, é um ambiente completamente à parte daquilo a que estava 

habituada, por exemplo, no mundo académico… Não tem nada a ver, nada, é 

mesmo… É mesmo assim uma projeção completamente diferente do que 

estamos habituados (…)”.  

(entrevistada 8) 

As entrevistadas que frequentaram o exército previamente à entrada na GNR 

revelaram ter tido uma maior facilidade de adaptação, uma vez que a experiência anterior as 

preparara para tal. Uma das entrevistadas, aliás, refere que sentiu essa dificuldade de 

adaptação ao meio militar quando ingressou no exército. Além destas dificuldades, as 

entrevistadas salientam o sofrimento físico, e mesmo psicológico, como refere Spasić (2011), 

bem como o cansaço associado, durante o período do curso, indo também ao encontro do que 

se dizia há pouco, relativamente à rigidez e exigência características do ambiente militar:  

“(…) é um sofrimento psicológico e físico que depois mexe connosco! (…) Eu 

vinha para casa… Olha, primeiro, fisicamente, vinha toda negra (…) de andar 

lá a rastejar e à cambalhota e trinta por uma linha.”  

(Entrevistada 1) 

“(…) chegávamos a um ponto em que estávamos mesmo completamente 

exaustos, mesmo (…)”  

(Entrevistada 8) 
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Essas dificuldades causam, por vezes, um sentimento de desânimo, embora a 

ambição e a determinação de chegar ao fim superasse os momentos de fraqueza, como admite 

a entrevistada seguinte, ilustradora dos discursos de grande parte das entrevistadas: 

“(…) houve uma altura em que eu pensei em desistir, em que eu não aguentava 

aquele sistema militar (…), quando se vinha a casa ao fim de semana, às vezes, 

dava revolta, dava arrependimento, ‘Por que é que eu fui para aquilo?’, 

devido a situações que se passavam de nos tratarem um bocadinho, 

desculpando a expressão, abaixo de cão, das coisas que nos punham a fazer… 

Mas depois, como foi um objetivo que eu quis, eu disse sempre ‘Vou ser 

superior a isto’ (…)”  

(Entrevistada 7) 

É, ainda, de salientar que várias entrevistadas falaram das dificuldades sentidas ao 

nível do espaço físico, nomeadamente no local de alojamento, caracterizado pelo pouco 

conforto, espaço limitado e reduzido para o número de pessoas e, sobretudo, ou por 

conseguinte, a falta de privacidade, aspetos característicos desde tipo de instituições, como 

afirma Goffman (1961). 

No final do curso, que integra ainda hoje um número reduzido de candidatas, apesar 

do seu aumento ao longo dos anos, foram referidos, por algumas das entrevistadas, 

sentimentos de felicidade, orgulho e alívio, pela sensação de objetivo alcançado, conforme 

verificaram também Brito e Pereira (1996). 

Em suma, o curso de formação de guardas é um ritual de entrada na organização, 

onde os indivíduos selecionados aprendem as normas e valores que a caracterizam, além dos 

conhecimentos técnico-profissionais necessários ao exercício da profissão, de forma a 

integrarem-se nela, incorporando uma identidade profissional específica (Schein, 1985; 

Pechincha, 2010). 

 

3.2. O exercício da profissão 

Exposto o processo de entrada na instituição vivenciado pelas militares em estudo, 

passa-se, agora, ao que caracteriza o exercício da profissão, nomeadamente ao nível do tipo de 
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funções por elas desempenhadas e dando-se especial enfoque à questão da conciliação da vida 

profissional com a vida familiar. 

Como referido anteriormente, no capítulo 2, ao expor-se a caracterização geral dos 

casos em estudo, cinco das noves entrevistadas (entrevistadas 1, 3, 5, 8 e 9) possuem o posto/ 

grau hierárquico de Guarda, o mesmo com que ingressaram na instituição, tratando-se do 

posto basilar na hierarquia institucional, atribuído a todos os indivíduos que saem dos Cursos 

de Formação de Guardas. Destas, apenas uma executa, atualmente, funções administrativas (a 

entrevistada 8), tendo as restantes funções de cariz operacional, nomeadamente de 

patrulheiras (ou, no caso da entrevistada 9, integrando uma secção especial de apoio à 

comunidade escolar e idosos isolados). Por outro lado, registou-se um caso que possui o posto 

de Guarda Principal (entrevistada 4), executando também funções essencialmente 

operacionais, mas também de investigação, no âmbito de uma equipa especial que trabalha 

com questões de violência doméstica. Adicionalmente, um dos casos tem o posto de Cabo 

(entrevistada 7) e executa atualmente funções administrativas. Por fim, reuniram-se dois casos 

de 1º Sargento (entrevistadas 2 e 6), cujas funções, além da posição de chefia (chefia de uma 

equipa dedicada à investigação criminal, no primeiro caso, e Adjunta do Comandante do 

Posto Territorial em que trabalha, no segundo), vão desde o trabalho administrativo ao 

trabalho operacional. De um modo geral, além do posto de Guarda, foram atribuídas, a todas 

as entrevistadas, no início da carreira, as funções de patrulheiras, sendo que, posteriormente, 

algumas foram prosseguindo diferentes rumos, ao nível dos postos ocupados, pela frequência 

de cursos que lhes permitiram subir na hierarquia, e/ou ao nível das funções executadas, 

decorrentes das responsabilidades dos postos ocupados ou da vontade de integrar 

determinadas funções (por exemplo, no caso das entrevistadas 4 e 9, que optaram por ocupar 

as vagas existentes nas secções especiais mencionadas, ou a entrevistada 8, cuja formação em 

Direito a direcionou para funções administrativas no âmbito da secção de Justiça). 

Todas as entrevistadas afirmaram gostar do e estar satisfeitas com o trabalho e as 

funções desempenhadas à data da entrevista. Porém, vários fatores, nomeadamente de ordem 

pessoal e familiar, podem estar associados à opção, por parte de algumas mulheres, por 

determinado tipo de funções. 

A maioria das entrevistadas referiu antes de mais, a existência de iguais condições 

entre géneros no que concerne à atribuição e desempenho das mais variadas valências da 
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instituição. Neste sentido, não existe formalmente qualquer divisão de papéis entre géneros na 

GNR, algo que é reconhecido pelas entrevistadas, como ilustram os excertos seguintes: 

“Não há aqui serviços para as mulheres e serviços para os homens.”  

(Entrevistada 1) 
“(…) as mulheres, quando vêm para a Guarda, vêm exatamente na mesma 

condição que os homens (…), podemos fazer cursos de promoção ou de 

especialização (…), os cursos de especialização também não são específicos 

para homens ou para mulheres.”  

(Entrevistada 2) 
 “Nós, na Guarda Nacional Republicana, temos mulheres em todas as 

valências (…)”  

(Entrevistada 6) 

Contudo, foi referida por todas as entrevistadas a procura de serviços administrativos 

por parte das militares femininas, associados a uma maior facilidade de conciliação com a 

vida familiar, já que se trata de serviços mais rotineiros e com horários fixos. A referência às 

dificuldades de conciliação com a vida familiar, sobretudo quando se tem filhos, que a 

profissão acarreta pela disponibilidade que exige, principalmente para quem desempenha 

funções operacionais e/ou trabalha por turnos, faz das funções administrativas uma alternativa 

considerada mais estável para ser desempenhada pelas militares femininas: 

“(...) quando se tem filhos, estes horários… Porque a GNR não fecha, não é?! 

É o que costumo dizer ao meu filho. A GNR não fecha, nem à noite, nem ao fim 

de semana, nem no Natal, nem na Páscoa! Nunca fecha, não é?!, e as escolas 

fecham, claro. E quem tem filhos, pode ser muito complicado (…) não tem a 

mesma disponibilidade para trabalhar fora de horas, para trabalhar em dias 

não úteis (…)”  

(Entrevistada 2) 

Isto traz para a discussão o papel socialmente atribuído às mulheres de cuidado da 

vida doméstica e familiar, que leva à necessidade de ajustes na vida profissional de forma a 
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poder haver uma conciliação com a vida familiar, traduzindo representações dominantes de 

género e, como tal, desigualdades de género na sociedade em geral (Franklin, 2005; Garcia, 

2003; Meier, 2003; Barroso, 2007; Souza, 2016). Não se trata de algo imposto diretamente 

pela instituição, já que a distribuição de funções por géneros é, à partida, equitativa, sendo, 

porém, as próprias mulheres que “procuram” tal tipo de serviços, indo ao encontro do que é 

tido socialmente como o papel feminino. A maioria das entrevistadas refere tal fenómeno: 

“(…) Para ir buscar a horas ao infantário, para poder ter fins de semana em 

casa, se não, onde é que vão deixar os miúdos?! Mas são elas que procuram. 

(…) numa família, se calhar, quem tem mais responsabilidades e quem 

supostamente faz mais falta em casa será a mulher”.  

(Entrevistada 1) 

“A nível geral, se calhar, as mulheres… Como eu lhe digo, a nível interno, as 

secretarias e esse tipo de trabalhos é mais desempenhado por mulheres (…) Se 

calhar acontece, precisamente, por causa da questão dos filhos… (…) Têm uns 

horários diferentes, que é das 9 às 5, maioritariamente (…) Para as mulheres 

que têm filhos, ou que estão a acabar de ter, tem de ser um horário mesmo 

dentro disso…” 

(Entrevistada 5) 

“(…) eu sei que, também devido à condição familiar, lá está, por ser mãe. 

Porque o pai também é pai, claro, mas, enquanto o pai, mesmo que seja um 

casal marido e mulher na GNR, o pai é que anda nas patrulhas e isto ou 

aquilo, a mãe já tem que realmente ter uma situação de administração (…)”  

(Entrevistada 7) 
Note-se que as próprias militares que exercem atualmente funções de cariz 

administrativo consideram que tais funções são as mais adequadas para si devido à maior 

facilidade de conciliação com a vida familiar. Embora gostem do que fazem e se sintam 

satisfeitas com o seu trabalho, por vezes, não é o caso de preferirem realmente desempenhar 

tais funções ou serem aquelas de que mais gostam, mas o que tem que ser, como ilustra o 

excerto seguinte: 
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“Prefiro. Não é o preferir, é… Tenho uma menina de 4 anos e não dá para 

conciliar… Não dá… Não dá para conciliar a atividade operacional, porque 

comandar um Posto é muito desgastante e (…) tem que se ter uma 

disponibilidade 24 horas por dia (…)”  

(Entrevistada 6).  

O discurso da próxima entrevistada é também bastante esclarecedor relativamente a 

este aspeto, embora não se aplique ao seu próprio caso, pois desempenha funções 

operacionais, afirmando não se identificar com trabalhos rotineiros: 

“É assim, numa maioria, isto é a minha maneira de pensar, as… Nós 

concorremos e entramos. Somos solteiras, não temos filhos (…), na maioria. 

Depois, casam; depois, têm filhos, tudo se complica em termos de horários, 

porque, se andarmos neste tipo de serviços, sem ser secretaria e não sei quê, 

temos turnos diariamente. Para quem tem filhos, é complicado. (…) E, depois, 

as pessoas, mesmo que não queiram isso para elas, tem que ser. É um bocado 

assim, pronto. E há algum tipo de serviço cá dentro que, claro, facilita-nos as 

vidas. Se calhar, mais em termos de conjugar com a vida pessoal.”  

(Entrevistada 4) 

No caso das mulheres que ainda não são mães e que exercem funções de patrulheiras, 

está também presente a possibilidade de virem a alterar o tipo de funções que executam 

quando tiverem uma família: 

“Talvez, se calhar, quando tiver filhos, não possa andar neste tipo de trabalho, 

com turnos e tudo… Mas isso, o futuro logo dirá…” 

 (Entrevistada 5) 

No entanto, verificou-se também que, entre as militares que exercem funções 

operacionais, duas que já tinham filhos afirmam que não se veem a desempenhar funções de 

carácter administrativo, afirmando não gostar de trabalhos monótonos e rotineiros e 

preferindo lidar com a população, comunicando com ela e prestando-lhe apoio. Essas 

entrevistadas, apesar de admitirem a procura de serviços administrativos por parte das 

mulheres como consequência da necessidade de conciliação com a vida familiar, revelam um 
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discurso um pouco diferente das restantes, pois consideram que, de certa forma, há também 

uma preferência por parte de algumas mulheres para a execução de tais tarefas, aproveitando, 

assim que podem, sobretudo com a constituição de família, para concretizar tais aspirações: 

“É assim, eu, por acaso, não é o meu exemplo, porque eu já tive um filho e 

continuo a querer o serviço exterior. Estar aqui dentro é precisamente o que 

eu não queria, monotonia no trabalho. Mas eu sei de muitas colegas minhas, 

que elas, quando podem, ou mesmo então aproveitam quando têm filhos, que 

estão aqueles anos de licença, de passar de oito horas para seis, as licenças de 

amamentação e isso tudo, aproveitam essa fase para, aqui dentro, outra 

palavra, para se encostar! Encostar quer dizer o quê?! Serviços internos, 

serviços de secretaria, serviços de inquéritos, serviços que é: 9 às 5, fins de 

semana em casa… (…) E, então, não são os homens que nos colocam nesses… 

Somos nós, mulheres, que aproveitamos estas fases, para encostar!”  

(Entrevistada 1) 

“É assim, há coisas que, cá dentro, se calhar, há colegas que procuram mais 

aquele tipo de serviço do que outro, pronto… (…) As mulheres não gostam de 

estar num posto, preferem uma secretaria (…) e eu tenho colegas que, assim 

que têm oportunidade, é o que pretendem. Até porque, depois, para conjugar a 

vida pessoal com a profissional, acaba por lhes facilitar um bocadinho a 

vida.”  

(Entrevistada 4) 

As militares que são mães e que desempenham funções administrativas revelam 

conseguir conciliar mais facilmente a vida profissional com a vida familiar, enquanto as 

restantes afirmam ir-se adaptando com “Muita ginástica!” (Entrevistada 4), recorrendo ao 

apoio familiar (do marido ou de outros familiares próximos) ou a estratégias como a troca de 

serviços, por exemplo. A propósito, a retaguarda familiar é tida como um apoio importante na 

conciliação entre a vida profissional e familiar das militares femininas: 

“Eu e outras mulheres, se tiverem retaguarda familiar, isso é extraordinário. 

Quem não tem, é muito difícil conseguir-se cumprir estes horários com 

crianças ainda pequeninas. É muito difícil.”  
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(Entrevistada 6) 

Ao nível formal, é possível o usufruto do “horário flexível” pelos/as militares, o qual 

permite aos pais/mães ajustar o horário de trabalho às necessidades familiares até os filhos 

atingirem os 12 anos de idade. Segundo algumas entrevistadas, a requisição de horário 

flexível é feita essencialmente por mulheres, o que sublinha, novamente, a atribuição 

estereotipada dos deveres familiares à mulher. 

Em suma, como tem sido sublinhado, o ingresso de mulheres em instituições 

policiais e militares tem sido marcado por uma atribuição de funções consideradas mais 

adequadas às mesmas de acordo com características e capacidades estereotipadamente 

femininas, como a organização, além da paciência e da capacidade de diálogo, por exemplo 

(Carreiras, 1999, 2004, 2011; Franklin, 2005; Prenzler e Sinclair, 2013; Spasić, 2011). Entre 

esse tipo de funções, encontram-se o trabalho administrativo e funções associadas à vitimação 

de mulheres e crianças e ao apoio a idosos e à comunidade escolar (Souza, 2016; Meier, 2013; 

Locatelli et al., 2013; Ramos, 2012; Spasić, 2011; Rabe-Hemp, 2009; Musumeci e Soares, 

2004; Durão, 2004, 2016). Ao mesmo tempo, há, por parte da organização, uma cultura de 

valorização da força e resistência física, aspetos associados ao masculino, que são 

tradicionalmente vistos como essenciais para a execução de funções operacionais, de rua, 

onde o risco está mais presente e onde a capacidade de manter a autoridade é fulcral. Daí 

advém, por conseguinte, a existência de uma divisão sexual do trabalho, que associa o homem 

ao espaço público e ao uso da força e a mulher ao espaço privado e à prestação de cuidados 

(Franklin, 2005; Garcia, 2003; Souza, 2016). 

Porém, através da análise das informações cedidas pelas militares em estudo, foi 

possível verificar que, embora algumas delas executem, de facto, funções que reforçam a 

divisão sexual do trabalho, tal não se deve a uma atribuição da instituição, mas antes se 

associa ao papel atribuído socialmente à mulher de cuidado da vida doméstica e familiar, que 

conduz à necessidade, por parte de algumas militares femininas, de adaptação da sua vida 

profissional a funções que se coadunem com a vida familiar. Tal não invalida, contudo, o 

gosto e satisfação que as militares possam ter pelas funções que desempenham neste âmbito. 

As mulheres que, como dão a entender algumas entrevistadas, procuram funções de cariz mais 

administrativo, mesmo que tal não se deva à vida familiar, podem fazê-lo por uma questão de 

identificação pessoal com o tipo de trabalho ou devido à ideia de que se trata de funções mais 

adequadas para si, enquanto mulheres, reforçando, nesse caso, as normas de género. 
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Entre os casos em estudo, existem também várias mulheres com funções 

operacionais, algumas das quais com filhos, que assumem gostar do tipo de trabalho que 

levam a cabo e que se consideram capazes de o desempenhar, ainda que tenham, por norma, 

menor força física do que os homens, usando de outro tipo de capacidades, como a capacidade 

de diálogo e uma postura mais apaziguadora. Embora se aborde à frente com mais pormenor 

esta questão das diferenças de postura para com os civis em trabalho operacional, nota-se, por 

um lado, a presença de uma visão estereotipada do género (Rabe-Hemp, 2009; Morash e Harr, 

2012) por parte das militares em estudo, mas também, por outro, a valorização de capacidades 

tidas como femininas (Meier, 2013). 

 

3.3. Ser mulher entre homens 

A GNR é uma instituição tradicional e maioritariamente ocupada por homens. Nesse 

sentido, mostra-se relevante compreender as dinâmicas da aceitação e integração de mulheres 

na organização. Formalmente, as mulheres são hoje aceites no seu seio, mas será que ao nível 

informal, ou seja, das relações e posturas entre colegas de trabalho e superiores hierárquicos, 

se atingiu a igualdade? 

A maioria das entrevistadas considera sentir-se atualmente integrada no local de 

trabalho. Contudo, foi possível ver, a partir dos seus relatos, que existe na organização uma 

postura “anti-feminina”, traduzida numa maior resistência à aceitação e integração das 

mulheres comparativamente aos homens. Tal resultará numa necessidade de “conquista do 

lugar” por parte das mulheres, que têm que se esforçar mais para mostrar que possuem iguais 

capacidades para desempenhar a profissão de militar da GNR e para serem aceites pelos 

colegas, bem como a possibilidade de as mulheres serem alvo de atitudes discriminatórias 

mais ou menos encobertas. 

As resistências à presença feminina nas organizações policiais e/ou militares 

associam-se ao facto de se tratar de meios tradicional e maioritariamente masculinos, cujas 

culturas organizacionais de caracterizam pela valorização da masculinidade e assentam em 

representações tradicionalistas de género (Garcia, 2003; Franklin, 2005; Meier, 2013; Spasić, 

2011). Trata-se, especificamente, de culturas que valorizam a força física, a coragem, a 

solidariedade, o risco e a capacidade de manter a autoridade, aspetos tradicionalmente 

associados ao masculino (Spasić, 2011; Locatelli et al., 2013; Souza, 2016), ao passo que as 



72  
mulheres são vistas como mais sensíveis, mais frágeis e menos fortes fisicamente (Durão, 

2004, 2016). Por conseguinte, apesar da integração feminina na instituição ter tido início há 

quase vinte e cinco anos, existem ainda práticas e representações que reproduzem a ideia de 

masculinidade do trabalho de GNR, algo que sobressai no excerto seguinte: 

“(…) normalmente dizem que, na Guarda, não há mulheres, somos todos 

homens, porque o serviço é todo igual para todos (…)”  

(Entrevistada 3) 

Conforme refere a entrevistada, está presente a ideia de que todos os militares, sejam 

eles homens ou mulheres, têm de incorporar o papel de igual forma e esse papel assenta em 

características socialmente associadas ao masculino. O discurso da entrevistada que se segue, 

reforça esta ideia de que na GNR, ou em meio militar, as características “femininas” têm que 

ficar de fora, no sentido em que, quem não tiver “capacidade” para se integrar naquele meio, 

sendo, por exemplo, forte e resistente, acabará por ficar para trás: 

“Na GNR, só para você ter noção, eu tinha uma turma (…) em que eramos 

quatro mulheres, e o nosso Aspirante, na altura, que era o Oficial responsável 

pelo nosso Pelotão, quando se apresentou, uma das primeiras coisas que disse 

foi (…) que um dos principais objetivos iniciais dele seria eliminar as 

galinhas. Ora, as galinhas somos nós, as mulheres. Nós, na tropa e no meio 

militar, em cursos, as mulheres são consideradas… São chamadas de galinhas. 

E, então, essa foi umas das primeiras coisas que ele disse (…)”  

(Entrevistada 9) 

As representações dominantes do género revelam-se, portanto, um aspeto fulcral que 

justifica uma maior resistência à aceitação das mulheres, nomeadamente a ideia de que o 

trabalho policial ou militar está associado ao homem:  

“(…) talvez por acharem que não é uma profissão para uma mulher (…) talvez 

também por estarmos num meio de homens (…), já não somos tão bem vistas.”  

(Entrevistada 8) 
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“(…) as coisas já melhoraram um bocado, mas, mesmo assim, nota-se, ainda 

assim um bocadinho ‘as mulheres, para trás’. Eu já tive duas situações, não 

posso citar nomes, em que graduados (…) superiores a mim, me dizerem que 

‘o lugar das mulheres era para estar em casa’!”  

(Entrevistada 7) 

A presença dessas representações é sobretudo sublinhada pelas entrevistadas mais 

velhas, que relatam ter sentido uma dificuldade de integração acrescida comparativamente às 

mais novas, também como resultado de, à época, haver menos (ou de estarem elas próprias 

entre as primeiras) mulheres nas fileiras da GNR: 

“Da integração, foi difícil. Foi difícil. Enquanto a tropa, eu não senti tanto 

impacto, que eu já era… Já havia muitas mulheres na tropa, e eu acho que 

aceitaram-me da melhor maneira; a GNR, não.”  

(Entrevistada 7) 

“(…) os Comandantes de Postos mais velhos, (…) a opinião deles ‘Mulher? O 

que é que ela está aqui a fazer?’ (…) Pessoal da minha geração já não, mas os 

mais velhos, que ainda os temos cá, já estão quase de malas feitas para a 

reserva, (…) ainda é muito essa mentalidade (…)”  

(Entrevistada 6) 

Nesse sentido, as entrevistadas sublinham a necessidade de “conquista o lugar”, pois 

só depois de “mostrarem” o seu valor e a sua capacidade de executar o trabalho tal como os 

homens, acabam por ser aceites e plenamente integradas nas relações interpares, como 

mostram os excertos seguintes: 

“(…) depois de nós conquistarmos o nosso lugar, acho que há uma aceitação 

plena.”  

(Entrevistada 2) 

“Depois de eles perceberem que nós estamos lá com todo o nosso mérito e (…) 

verem que nós conseguimos fazer tudo aquilo que eles querem, então, aí, é 
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como se conquistássemos o respeito deles. Eles abrem-nos os braços e são 

brutais connosco, e são super-camaradas e são espetaculares (…)”  

(Entrevistada 9) 

Para que a “conquista” do respeito dos homens se obtenha, é necessário um esforço 

acrescido da parte das mulheres, pois as suas capacidades para desempenhar o trabalho de 

GNR acabam por não ser reconhecidas à partida, como notaram também Garcia (2003) e 

Locatelli et al. (2013). Isto mesmo é sublinhado por várias entrevistadas: 

“(…) eu acredito que, de uma forma geral, haja uma… Um trabalho 

acrescido, digamos, no sentido de mostrar que somos tão capazes ou mais do 

que eles.”  

(Entrevistada 2) 
“Não é fácil, porque nós, mulheres, normalmente, temos que dar sempre muito 

mais de nós, para mostrar aquilo que valemos (…) par a par com um homem, 

toda a vida senti isto (…), que tenho que mostrar muito mais, sempre, neste 

meio militar, tenho que mostrar sempre mais do que propriamente colegas 

meus que são homens e, passada uma semana, já estão aí completamente 

inseridos e adaptados (…)”  

(Entrevistada 9) 

A entrevistada 9 chega mesmo a afirmar que as mulheres são vistas como mais 

frágeis por parte dos colegas e que estes acabam por se sentir desamparados, se, por exemplo, 

estiverem de serviço com uma mulher e necessitarem de intervir numa situação problemática 

com civis, uma vez que, por norma, as mulheres possuem menor força física. 

Um outro aspeto associado à postura de resistência à presença de mulheres na GNR 

são as atitudes discriminatórias, que podem ser mais ou menos manifestas. Segundo as 

entrevistadas, essas atitudes podem passar por resistências à integração, que conduzem ao 

consequente isolamento das mulheres na fase inicial à sua chegada à organização e/ou a um 

local de colocação diferente; por comentários machistas e críticas às mulheres relacionadas 

com o tipo de funções que desempenham e ao usufruto de licenças de apoio à família; até ao 

assédio sexual e ao sexismo benevolente (Meier, 2013; Prenzler e Sinclair, 2013; Spasić, 
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2011). Trata-se de atitudes que ocorrem nas relações interpares, informais, no seio do 

ambiente de trabalho, uma vez que formalmente não é admitido qualquer tipo de 

discriminação. Ainda assim, há entrevistadas que referiram não sentir qualquer tipo de 

discriminação por serem mulheres, apesar de a maioria acabar por referir a vulnerabilidade 

feminina ao assédio, como se verá à frente, o que revela uma não associação direta de tal 

fenómeno à desigualdade de género. 

Os comentários sexistas constituem uma das formas mais expressas de 

discriminação, sublinhando representações tradicionalistas dos papéis e características de 

género e reforçando a dominação masculina (Bourdieu, 1999). Trata-se de comentários que 

associam, por exemplo, a mulher ao ambiente doméstico ou à sua menor capacidade de ir ao 

encontro do que é pretendido pela organização, em termos de postura e características no 

desempenho do trabalho, conforme podemos notar no excerto seguinte:  

 “(…) em curso, nos alistamentos, a questão de ‘O meu objetivo inicial é 

eliminar as galinhas’. Isso, sim, há aí, tendencialmente, uma atitude de 

discriminação perante as mulheres. Por que razão é que ele quer eliminar as 

galinhas e não quer eliminar as pessoas que não se revelem capazes de 

frequentar um curso? Não têm que ser mulheres, nem só homens, nem só 

mulheres. Há ali, provavelmente, todo um conjunto de pessoas que não está 

preparado para ser militar da GNR, sejam homens, sejam mulheres. Por isso, 

aí, em questão de curso, sim, noto bastante essa discriminação (…)”  

(Entrevistada 9) 

Outros exemplos referidos pelas entrevistadas incluem a ideia de que “As mulheres, 

é só para as secretarias” (Entrevistada 9), outra forma de dizer que o “verdadeiro” trabalho 

policial fica a cargo dos homens, ou a acusação de as mulheres procurarem sempre de 

serviços administrativos, evitando as tarefas mais custosas, como nota a entrevistada seguinte: 

“(…) eles dizem, os homens, ‘As mulheres só se querem encostar’, ’As 

mulheres só querem uma secretaria’ ou não sei quê (…)”  

(Entrevistada 3) 

Neste último comentário nota-se uma crítica ao facto de as mulheres tenderem a 

procurar serviços mais estáveis, embora, como vimos atrás, elas o façam, muitas vezes, por 
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necessidade de conciliação com a vida familiar, já que lhes é socialmente atribuído o papel de 

cuidado da vida doméstica e familiar, uma desigualdade de género bem presente e notória. 

Uma entrevistada afirma ouvir, frequentemente, este tipo de comentários sexistas, apesar de 

sublinhar que os colegas os formulam, essencialmente, em tom de brincadeira. Ora, ainda que 

tais comentários possam estar associados a conversas informais com um certo sentido de 

humor, acabam por reforçar, não só estereótipos de género, como a postura de retração em 

relação à presença feminina na GNR.  

Há, ainda, uma “nuvem” de crítica ao facto de as mulheres serem privilegiadas, por 

exemplo, nas provas físicas dos concursos ou no usufruto de licenças associadas à 

maternidade. Trata-se de um aspeto que ressalta manifestamente a postura “anti-feminina” na 

organização, onde permanece a ideia de que as mulheres na GNR têm que ser, no fundo, 

homens, pelo que, estando ali, devem ser capazes de executar tudo tal como eles e segundo os 

mesmos princípios, isto é, segundo aquilo que é tradicionalmente valorizado pela cultura 

policial e/ou militar. Observe-se o excerto que se segue sobre o que os homens consideram ser 

um favorecimento das mulheres ao nível das provas de aptidão física nos concursos: 

“E, por exemplo (…,) a guerra começa também já nos concursos, no curso, 

porque nós somos submetidas (…) a provas físicas, de aptidão física. Então, as 

mulheres têm que fazer menos flexões, as mulheres não fazem barra, as 

mulheres têm que fazer menos abdominais… E então, essa, não digo guerra, 

mas já começa por aí (…), nós vamos ser sempre vistas de lado e vamos ser 

sempre criticadas, seja por fazer ou por não fazer, porque nós somos mulheres 

e, no fundo, há sempre alguma coisa para nos facilitar.”  

(Entrevistada 3) 

Os exemplos seguintes sublinham a ideia do “privilégio” feminino no que concerne, 

ainda, ao gozo de direitos relacionados com a maternidade e conciliação com a vida familiar, 

como se, ao mesmo tempo que se delega continuamente as tarefas de cuidado doméstico e 

familiar nas mulheres: 

“(…) eles são os próprios a dizer que ‘Ah as mulheres têm uma sorte! 

Encostam-se logo!’.”  

(Entrevistada 1) 
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“Os homens é que acham sempre que nós somos privilegiadas (…), sentem 

sempre que nós somos mais privilegiadas por sermos mulheres… Logo, por 

sermos mulheres, acham que, só porque sim, porque somos mulheres (…), 

somos mais privilegiadas face às chefias e depois pelos direitos que são 

atribuídos no que diz respeito à parentalidade (…), embora os homens também 

tenham direito à aleitação, durante o primeiro ano de vida do bebé, por 

exemplo, (…) nunca vi nenhum a gozar (…), lá está, porque goza a mulher. O 

que eu acho piada é que criticam-nos a nós que gozamos a amamentação, mas 

eles não gozam o aleitamento porque, se calhar, as mulheres deles gozam a 

amamentação, (…) mas as mulheres da Guarda são diferentes (…), as 

mulheres da Guarda não deviam ter direitos porque, se vêm para a Guarda 

deviam ser homens! (…) Eu, por vir para a Guarda, não perdi a minha 

condição de mulher! (…) É uma coisa que custa a entender e que custa a 

aceitar. Acho que, no fundo, entendem, mas não aceitam.”   

(Entrevistada 8). 

Sendo a mulher tida como mais fraca e frágil (Garcia, 2003), e reforçando-se tal 

ideia, os colegas homens assumem, por vezes, uma postura de proteção das mulheres em 

situações de desacatos ou que se revelem mais perigosas, associadas à força e resistência 

física (Carreiras, 2011; Locatelli et al., 2013; Moreira et al., 2013), como relatado também 

por algumas das entrevistadas. Essas atitudes podem assumir a forma de um sexismo 

benevolente (Glick e Fiske, 1996), mais subtil, e mesmo inconsciente, ou não entendido como 

sexismo por parte de homens e mulheres, mas que contribui para reforçar a dominação 

masculina (Bourdieu, 1999).  

Em suma, como afirmam Carreiras (1999) e Vaz (2002), desde o início do processo 

de integração feminina nas organizações militares que se notou uma certa resistência à sua 

presença, uma vez que esta colocou em causa práticas e valores característicos dessas 

organizações associados à masculinidade. Daí que seja mais difícil a integração das mulheres, 

que necessitam de se esforçar mais no sentido de mostrar o seu valor e capacidade para 

integrar a organização. Mas mesmo que acabem por ser aceites pelos pares, as mulheres 

convivem diariamente com atitudes discriminatórias que reforçam a postura “anti-feminina” 

da/na instituição. 
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3.4. As relações com os pares e com a sociedade civil 

Neste subcapítulo, abordam-se as estratégias comportamentais adotadas pelas 

militares femininas no local de trabalho, maioritariamente ocupado por homens, e com a 

sociedade civil. Começando pelo primeiro caso, verificou-se que, na sua maioria, as 

entrevistadas consideram adaptar os seus comportamentos no local de trabalho. Das suas 

palavras, percebe-se que essa adaptação se associa ao facto de se tratar, precisamente, de um 

local maioritariamente masculino, ainda que, num dos casos, em que a entrevistada tem um 

cargo de chefia, se note também que ela assume uma postura de distanciamento em relação 

restante ao efetivo devido à sua posição, cumprindo as regras de respeito pela hierarquia, bem 

presentes na cultura da organização, como se observa no excerto seguinte: 

“Eu, no trabalho, sou a 1.º Sargento Silva e, fora daqui, sou a Ana Isabel! (…) 

São pessoas… Têm que ser pessoas diferentes (…). Tenho que adaptar, porque 

eu, em casa, ando sempre a cantarolar (…), sorrio, ligo a esta, ligo àquele… 

Aqui, pronto, tenho que me limitar a isto. Veste a farda e é outra 

personalidade (…), eu tenho função de chefia e eles têm função de executante. 

Tem que se executar. Eu determino e eles têm que dar cumprimento. Se eu 

quebrar essa barreira, ‘Tu cá, tu lá’ (…), quando eu for para dar determinada 

indicação, não cumprem. Não cumprem. Fora daqui, pronto, já sou… Gosto 

muito de conversar… Totalmente diferente disto (…). Portanto, nós, no fundo, 

temos que pôr a capa, vestir a capa (…)”  

(Entrevistada 6).  

Porém, na maioria dos casos, a adaptação das atitudes e posturas por parte das 

militares em estudo no interior da instituição é justificada pelo facto de estarem 

essencialmente entre homens: 
“Eu costumo dizer que (…) a gente tem que se adaptar e ser a situação, 

consoante o sítio que está (…), alterei certo tipo de comportamentos, 

principalmente cá dentro (…). Quando vou lá para fora, desligo a ficha daqui 

e sou uma pessoa completamente diferente (…). Tive que aprender a mudar um 

bocado o meu comportamento. Eu tenho uma vida social e já era muito 
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comunicativa, gosto muito de falar, gosto muito de ter amigos, de conviver, de 

convívios, com miúdos, com isto e com aquilo, e, cá dentro, comecei a ver que 

as coisas não eram bem assim. Que a gente fala um tema ou um assunto 

abertamente de uma coisa qualquer e, de um dedo, querem logo o braço (…).”  

(Entrevistada 7) 

“É assim, eu sou muito espontânea, sou uma pessoa de fácil riso, de fácil trato, 

rio-me com facilidade, e isso, muitas vezes, há muito mal-entendido, muito mal 

interpretado. Portanto, quando entro do portão para dentro, tenho que deixar 

essas características que eu tenho próprias lá fora. Aqui, não dá para andar 

sempre com sorrisinhos, para andar sempre muito bem-disposta, porque 

Jesus!”  

(Entrevistada 8) 

O facto de se tratar de um meio maioritariamente masculino origina uma certa 

vulnerabilidade feminina ao assédio, algo que é dado a entender pelas miliares, daí tentarem 

adaptar o seu comportamento para que não estejam tão sujeitas a essa situação. 
 “(…) se uma militar, isto ainda se passa, se for muito simpática, se for muito 

amável, se for… Pronto, estas mentes mais retrógradas já dizem: ’Oh, eu sei o 

que é que ela quer!’. Portanto, nós, no fundo, temos que pôr a capa, vestir a 

capa, e não haver muita conversa, não há muita risada, não há… É um pouco 

assim.”  

(Entrevistada 6) 

“(…) como eramos a primeiras, depois há sempre uma maneira, como é que 

eu lhe hei de explicar, para não ser tão chocante (…). Vá lá, que não eramos 

bem quase prostitutas, mas eramos… Quem foi para ali era fulanas, diziam, às 

vezes, que andávamos com todos, ou ‘Deixa cá passar a luva a ver se esta cai 

no meu engodo…’, pronto. Eu passei isso. As mais novas, não sei, mas eu 

passei, mesmo nos postos, por assédio sexual, passei.”  

(Entrevistada 7) 
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Analisando-se mais a fundo esta questão, e debruçando sobre a forma como as 

militares em estudo dizem relacionar-se com os colegas masculinos, percebe-se que existem 

duas posições distintas: por um lado, há quem se retraia na interação com colegas masculinos; 

por outro, há quem relate tentar interagir normalmente, seja com colegas homens ou 

mulheres. No primeiro caso, essa postura de retração traduz-se, por exemplo, em evitar 

participar em conversas com colegas homens, numa forma de ser e de estar discreta no local 

de trabalho ou mesmo numa adaptação do vestuário quando estão à civil. Há, neste sentido, 

uma ideia de “marcar o lugar” face aos colegas homens, tentando não criar grande 

proximidade de forma a evitar situações consideradas desrespeitosas, como explicam as 

próximas entrevistadas: 

“(…) fui aprendendo com a vida que eu não podia ser uma pessoa tão dada, 

tão aberta, tão direta (…)”  

(Entrevistada 7) 

“(…) os colegas dizem que eu que tenho um mau feitio porque não passo 

confiança. E, então, ponho as pessoas no lugar delas porque (…) se nós (…) 

chegamos a um posto, vamos começar a trabalhar naquele posto, e mostramos 

demasiada simpatia (…), se eu não me der ao respeito, se calhar, o resultado 

não vai ser o melhor. E, depois, há o que se estica por aqui, outro que se estica 

por ali (…). É a desvantagem, se calhar, que uma mulher poderá ter aqui 

dentro. É que, se não se der ao respeito, todos tentam pescar! (…) E temos que 

saber ocupar o nosso lugar e, logo no início, à chegada mesmo, mostrar o que 

somos (…), saber estar e impor respeito, porque se não, isto descamba.”  

(Entrevistada 4) 

Várias entrevistadas falam da existência de algumas militares que têm 

comportamentos que consideram menos próprios, havendo uma certa generalização, no 

interior da organização, dessas formas de ser e de estar a todas as outras mulheres e que 

colocam, de certa forma, em causa o respeito dos homens para com elas. Por outro lado, 

algumas também sublinham que, para serem respeitadas pelos colegas homens, no sentido de 

não estarem sujeitas a situações de assédio, as mulheres devem comportar-se como 

“senhoras”, sendo discretas. Os excertos seguintes são ilustrativos: 
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“(…) certas raparigas aqui (…) têm certos tipos de comportamentos que não 

são os melhores (…), de serem mais dadas, também, de se tentarem mostrar 

(…), e isso acaba por pôr em cheque todas.”  

(Entrevistada 7) 

“(… ) temos mulheres que se comportam mesmo como senhoras e temos outras 

que nem tanto (…). Olha, saber estar, dar-se ao respeito e conseguir as coisas 

mediante o seu trabalho, conseguir por mérito próprio, com o trabalho!”  

(Entrevistada 4) 
Outras entrevistadas revelam uma atitude distinta, embora também revelem, nos seus 

discursos, a vulnerabilidade feminina ao assédio. Mostram participar abertamente em 

conversas com colegas masculinos no dia a dia de trabalho, bem como presenciar e participar 

em conversas “masculinas”, que, como dizem algumas, se caracterizam pela linguagem 

menos cuidada e por temas de conversa em torno de futebol, carros e mulheres: 

“Vejo-me a ter conversas que, supostamente, é só do interesse dos homens. Sei 

lá… A única coisa que eu não entro em conversa é futebol. Não gosto de 

futebol. Eles fartam-se de falar de futebol e sabem aqueles jogos todos 

estrangeiros, os campeonatos todos… Para mim, isso é chinês!”  

(Entrevistada 1) 
“(…) aquilo é um Posto e, onde há sempre homens, há sempre aquelas 

conversinhas de caserna (…)  ‘Porque ela é jeitosa’, ‘Porque ela é bonita’, 

‘Porque fazia isto ou fazia aquilo’…”  

(Entrevistada 3) 

Outras estratégias incluem a vigilância sobre o vestuário usado porque, como 

segundo a entrevistada 9, 

“É impossível trabalhar com homens e com um decote mais acentuado. É 

impossível (…) porque há comentários. ‘Ei oh Lima, tu não podes andar assim, 

porque se não eu vou pecar o dia todo!’” 
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Há, assim, uma atitude que procura assegurar o equilíbrio entre brincadeira e 

respeito, ou seja, as entrevistadas consideram que não há problema em conviver abertamente 

com colegas homens desde que se saiba reconhecer quando se deve impor limites, para que 

não se seja alvo de situações desrespeitosas:  

“(…) desde que a gente saiba o lugar que ocupa, que haja respeito entre as 

pessoas e que as pessoas se deem ao respeito, não vai haver probabilidade de 

acontecer nada (…). Há pessoas com quem a gente consegue brincar e há, 

mesmo um civil, com os amigos, sabe até onde é que pode ir, se pode brincar 

um bocadinho ou se tem que cortar (…). Se a gente souber falar e até brincar, 

sabe-as dizer, também tem que as saber ouvir, por isso, acho que não há 

problema. E, depois, também, se as coisas derem para o torto, mete um 

travãozinho e, se calhar, para a próxima vez, já não fala para aquela pessoa 

dessa forma (…)” 

 (Entrevistada 3) 

Por outro lado, várias militares consideram que não é desrespeitoso para si, ou para 

as mulheres, em geral, presenciar e participar em conversas “masculinas” e/ou com colegas 

homens, podendo isso até ser revelador do seu grau de integração, como exemplificam os 

excertos seguintes: 

“Os homens têm aqueles assuntos deles, que, se calhar, nós, mulheres, não 

temos umas com as outras… Estão duas amigas e, se calhar, não falam em 

sexo como eles falam. Eles falam muito nisso. Não quer dizer que, se calhar, 

nós também pensamos tanto nisso como ele, mas eles estão sempre… A 

conversa pode começar na avozinha, mas vai sempre ter ali! (…) E eu, não é 

por causa de eles estarem a falar nisso que eu acho que eles me estão a faltar 

ao respeito. Nada, zero! (…) É uma forma de eles estarem. E se eu tiver que 

também de entrar na conversa, entro, não tenho qualquer problema. Para 

mim, isso não é faltarem-me ao respeito.”  

(Entrevistada 1) 
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 “(…) muitas vezes (…), quando veem que sou eu a chegar, até continuam a 

conversar, porque já sentem que eu sou uma deles e que posso ouvir tudo, 

porque acabam por confiar em mim (…).” 

 (Entrevistada 9) 

Nota-se que as mulheres com uma atitude menos retraída perante os colegas 

masculinos, integrando-se no “mundo dos homens”, prezam exatamente o facto de se 

sentirem integradas no ambiente de trabalho, de fazerem parte do grupo. Por outras palavras, 

as mulheres com uma atitude menos retrativa na interação com colegas masculinos parecem 

ser aceites mais facilmente. Para isso, elas próprias têm de agir de forma mais descontraída e 

participativa, ou seja, têm que adaptar o seu comportamento nesse sentido (Durão, 2016). Ao 

comparar como é que as entrevistadas se sentem em relação à integração no ambiente de 

trabalho, nota-se que são também essas entrevistadas que afirmaram sentir-se mais integradas 

e aceites pelos colegas masculinos: 

“Eu já sou um bocadinho assim (descomplicada, à vontade). Mas claro que há 

alguns pormenores que eu fui-me apercebendo que eu tinha que ter, certas 

atitudes e certas posturas para eles me aceitarem como um deles. Nada dessas 

conversas de armar-me em púdica, de ‘Não quero que falem na minha 

presença de certas coisas’. (…) O que eu sei é que colegas minhas que têm 

essa postura, eles falam nelas e dizem exatamente isso, ’Ei aquela gaja nem se 

pode falar nada ao pé dela, que ela parece que fica com uma cara de…’, ’Ai, 

que esquisita!’, ‘Ai, meu Deus, não fales disso ao pé de mim!’. É claro que eles 

começam-se a aperceber disso e começam a evitá-la. Porque eles, quando 

estão aqui todos juntos, todos a conviver, à-vontade uns com os outros, não 

querem estar com cuidado de dizer isto ou aquilo.” 

 (Entrevistada 1) 

“Provavelmente, tenho certo tipo de comportamentos, por lidar 

maioritariamente com homens no meu dia-a-dia do que com mulheres (…). Se 

eu tiver que cumprimentar um homem com um carolo na cabeça, ou, sei lá, 

aqueles cumprimentos de ‘Ok, ‘tá tudo…!’, obviamente, eu não faço isso com 

as minhas amigas, não é?!, nem com as senhoras lá fora, por isso, 

provavelmente tenho alguns comportamentos que, com o dia-a-dia, de lidar 
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com o pessoal, os homens, provavelmente sim, tenho alguns comportamentos 

que me fui adaptando a eles (…)” 

 (Entrevistada 9) 

Contrariamente, as entrevistadas que consideram desrespeitoso presenciar e 

participar em conversas “masculinas”, reportam que, por norma, os colegas masculinos 

adaptam a linguagem e os temas de conversa na sua presença:  

“Às vezes, esquecem-se. Como já aconteceu ‘Ei, desculpa…!’. tipo, estão a 

falar de coisas e esquecem-se que uma pessoa também está ali (…)”  

(Entrevistada 3) 

“Eles, os homens, entre eles, só dizem asneiras. (…) E, quando está uma 

mulher no meio, eles contêm-se nessas conversas de ‘chacha’, que é mesmo 

assim, têm outra postura. (…)”  

(Entrevistada 4)  

“(…) muitas vezes, estão a falar de um assunto, de mulheres ou assim, não é?!, 

que é natural, são homens, e eles dizem ‘Oh, vá, não fales agora, que está aqui 

a…” (…) Portanto, têm alguns cuidados, quando estão alguns elementos 

femininos presentes.”  

(Entrevistada 5) 

Já no que respeita à interação com colegas mulheres, todas as entrevistadas 

afirmaram que o convívio direto é pouco frequente, já que, havendo muito menos mulheres do 

que homens na GNR, elas se encontram distribuídas pelos vários serviços e locais, não sendo 

frequente estarem várias mulheres num mesmo serviço. Sem se ter reunido muita informação 

acerca desta questão, verificaram-se três tipos de opinião em relação à interação com colegas 

do mesmo género: por um lado, militares que consideram sentir-se mais à-vontade com 

género outras mulheres por não sentirem vulnerabilidade ao assédio e/ou admitirem uma 

maior cumplicidade entre mulheres. Esta opinião foi partilhada por duas das mulheres que 

revelaram uma atitude mais retraída na interação com colegas masculinos. Por outro lado, há 

militares que consideram que a relação com colegas femininas ou masculinos é igual, 
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nomeadamente algumas das entrevistadas que afirmaram relacionar-se “normalmente” com 

colegas masculinos. Por fim, há quem revele preferir trabalhar com homens por considerar 

que as mulheres possuem normalmente um perfil mais complicado e conflituoso do que os 

homens. Esta foi a opinião de duas das entrevistadas que afirmaram não se retrair no convívio 

com colegas masculinos, mas também de uma das entrevistadas que tem uma postura 

marcadamente retraída face a eles. Em termos de contributos de outros autores acerca desta 

questão, destaca-se Martin (1979), que afirma que as mulheres não estabelecem grandes 

relações com colegas do mesmo género, preferindo distanciar-se delas para serem mais 

facilmente aceites pelos colegas masculinos e não sofrerem, assim, discriminação por parte 

deles.  

Já no que respeita à relação com a sociedade civil, e dado que o número de mulheres 

na GNR continua a ser bastante inferior ao de homens, destaca-se a ideia de que as militares 

se destacam aos olhos dos civis, como mostram os próximos excertos: 

“Eu posso falar aqui (…) sou agora a única mulher e fui a primeira a vir para 

aqui (…). É assim, as pessoas já sabem que há mulheres na GNR há muito 

tempo, mas é sempre aquela atenção, aquela cabeça que vira (…) Mas eu acho 

que não passa disso (…), é mais a surpresa (…), é mais naquela de 

curiosidade (…)”  

(Entrevistada 1) 
“Apesar de já haver muitas mulheres, não há tantas quanto homens, nem coisa 

que se pareça e, por exemplo, aqui na nossa zona, menos ainda. E chama 

muito mais a atenção se virem uma mulher fardada do que um homem, até por 

uma questão de curvas”  

(Entrevistada 4) 

A referência à “questão de curvas” mostra que o género é, de facto, uma 

característica que ressalta na interação com os cidadãos. Como refere Rabe-Hemp (2009), a 

mulher é, muitas vezes, sexualizada, estando, por exemplo, mais sujeita a piropos. Não se 

recolheu, porém, informação a este respeito nos casos em estudo, o que não permite discutir 

mais pormenorizadamente esta questão. Provavelmente, é também por essa razão que as 

diferenças físicas entre homens e mulheres procuram ser atenuadas por este tipo de 
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organizações através das rígidas normas de apresentação, que levam a uma atenuação da 

‘feminilidade’ (Durão, 2016). Isso reforça, ao mesmo tempo, a ‘masculinidade’ da 

organização. Entre essas normas destaca-se o uso da farda igual à dos homens, que transporta 

consigo todo um valor simbólico de representante de uma força e tutor/a de autoridade, o uso 

do cabelo apanhado, a não utilização de maquilhagem exagerada ou unhas com cores garridas, 

a não utilização de joias ou bijuterias vistosas, entre outras.  

Assim, espera-se que as militares femininas deixem de lado as características 

supostamente femininas para se integrarem no meio militar, ‘masculino’, o que inclui não só a 

forma como se apresentam, mas também a forma como se expressam, como sublinha o 

excerto seguinte: 

“(…) Eu era muito novinha, vinha do meu meio civil, de uma escola 

secundária (…), vinha de um curso frequentado praticamente só por 

raparigas, era uma turma praticamente só com raparigas (…), por isso, 

provavelmente o meu comportamento mudou há dez anos atrás quando 

ingressei na tropa, em que tive que deixar, às tantas, de ter comportamento 

mais de princesinhas, menos frágeis (…), uma mulher, na tropa, não pode 

chorar; uma mulher, na tropa, não pode falar alto se não é galinha; uma 

mulher, na tropa, não se pode rir alto, porque se não é galinha (…). Hoje em 

dia, já faço quase intuitivamente (…)”  

(Entrevistada 9). 

Apesar disso, várias entrevistadas declararam tentar preservar alguma ‘feminilidade’, 

por exemplo, na apresentação à civil ou em pequenos pormenores, como unhas arranjadas, 

ainda que com cores e comprimento discretos, ou o uso de perfume.  

Segundo as entrevistadas, existem também situações de menor respeito por parte dos 

civis para com as militares do que para com os seus colegas homens, que associam por um 

lado, à ideia de que a robustez física transmite maior autoridade e capacidade de impor 

respeito, pelo que a mulher, tida como mais fraca e frágil, acaba por ser associada a uma 

menor capacidade de impor respeito:  

“(…) acho que o respeito é o mesmo, embora, por vezes, e sei de casos que 

sim, se calhar, às vezes, esticam-se um bocadinho mais com as mulheres, 
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julgam que, por ser mulher, se calhar, não tem tanta autoridade (…), se 

calhar, veem na mulher Guarda uma figura mais frágil do que no homem 

guarda (…)”  

(Entrevistada 8) 

“Normalmente, uma patrulha é composta por dois militares, e, normalmente, 

eles não fazem isso por uma questão, se calhar, de segurança. Porque, se 

calhar, por exemplo, se houver um desacato, onde, na maior parte, estão ali 

não sei quantos indivíduos do sexo masculino, apresentam assim duas 

mulheres (…) e eles pensam (…), porque sabem perfeitamente que têm mais 

força que nós, e, se calhar, até pensam ‘Olha, vamos continuar aqui a 

avacalhar e a brincar e a fazer o que temos a fazer, porque estas as duas 

não… Não chegam para nós!’”  

(Entrevistada 3) 

Por outro lado, as entrevistadas notam que tal atitude para com as militares é 

característica, sobretudo, de civis com idade mais avançada e/ou com representações de 

género mais tradicionalistas, que não associam à GNR a presença feminina, nem reconhecem 

a autoridade desta (Rabe-Hemp, 2009). O excerto seguinte ilustra isto: 

“O pessoal mais velho, já me tem acontecido de não me dar importância 

nenhuma. Eu peço os documentos… ‘Ai, eu falo ali com o seu colega!’, 

percebe? Sente-se isso. Sente-se. Ou vem pedir uma… Quer uma informação… 

‘Oh, menina, oh, menina…’, “Olhe… Mas eu falo ali com o colega’, ’Eu falo 

ali com ele, deixe estar…’, ‘Não, mas…’, porque nem percebe que, quando 

estou com eles lá fora, eu sou a Comandante daquela força, mas… Não, mas 

sou mulher, portanto, é ali… É, já tive situações de… ‘Olhe, os seus 

documentos e os da viatura’, ‘Então porquê?’, ‘Estou a fiscalizar…’, ‘Está 

bem, mas a si não lhe dou. Olhe, dou-lhe a ele’. Isto aconteceu-me em 2010 na 

Guarda, aconteceu-me… Na cidade, trabalhei lá, em Almeida, e aconteceu-me 

isso. Portanto… E aqui ainda… Quando vou para a estrada, ainda me 

acontece uma situação ou outra (…). Lá está, é a geração mais velha, pois.”  

(Entrevistada 6) 
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“Isso depende muito de quem está do outro lado. (…) Quando vamos para um 

conflito, se a parte que está em conflito for retrógrada, daquelas que ‘Oh, vem 

aí uma mulher…’, é mais complicado.”  

(Entrevistada 4) 

Contudo, há entre as entrevistadas quem considere nunca ter sentido menor respeito 

por parte dos civis por ser mulher, referindo até que estes demonstram uma atitude mais 

calma e cordial para com as militares: 

“(…) eu nunca me queixei disso, há quem se queixe que (…) os civis não 

respeitam as mulheres na Guarda. Mas eu, por acaso, nunca tive esse 

problema, sempre me respeitaram e sempre (…), já aconteceu comigo, que o 

facto de estar uma mulher, às vezes, tranquiliza as outras pessoas. E mesmo 

situações com outras mulheres, estando uma mulher, eu acho que têm mais 

respeito (…), a imagem de uma mulher faz com que as coisas fiquem mais 

calmas.”  

(Entrevistada 3) 

“Olha, eu acho que eles, quando o civil está a falar com uma mulher, é mais 

educado. Pelo menos, da minha experiência, eu notei isso (…), eles a falar 

comigo têm muito mais cuidado do que a falar com os meus colegas homens 

em termos de linguagem, tinham mais cuidado a dizer os palavrões, pronto.”  

(Entrevistada 4) 

Na ótica de grande parte das entrevistadas, características e capacidades das militares 

como a maior cordialidade, ponderação e capacidade de diálogo correspondem a uma maior 

capacidade de apaziguar situações problemáticas com os civis através de uma postura, por 

norma, mais pacificadora do que a masculina. Segundo algumas entrevistadas, uma atitude 

educada e calma por parte dos/as militares resulta numa atitude semelhante da parte dos civis. 

Ora, essas características e capacidades que as entrevistadas consideram serem mais 

características das militares vão ao encontro daquilo que se atribui típica e estereotipadamente 

ao feminino. É também esse tipo de características (entre outras, como a simpatia, a paciência, 

a disponibilidade, a humildade e o respeito pelo outro) que as entrevistadas consideram ser 
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essenciais num/a militar da GNR, embora não constituam aquelas que são tradicionalmente 

valorizadas pela cultura militar.  

Apesar de se notar, por um lado, a presença de uma visão estereotipada das 

diferenças de género (Rabe-Hemp, 2009; Morash e Harr, 2012) por parte das militares em 

estudo, sobressai também, por outro lado, a valorização das capacidades tidas como femininas 

no sentido de as trazerem também para a organização e de valorizar a posturas que lhes estão 

associadas (Meier, 2013). Vanstone (2001 cit. in Meier, 2013) refere, neste sentido, que a 

polícia tem alterado, ao longo do tempo, e que, com a inclusão de mulheres nas suas fileiras, a 

tónica que atribui ao seu trabalho, nomeadamente o facto de procurar um maior envolvimento 

com a comunidade envolvente através da cooperação e da prevenção, tem resultado numa 

redução das crenças sobre o bom trabalho policial requerer apenas características 

“masculinas”, como o uso da força física e da agressividade. Associando esta questão às 

resistências que foram surgindo no que respeita à aceitação e integração feminina nas 

organizações policiais e militares, Manning (1997 cit. in Meier, 2013) e Walker e Katz (2005 

cit. in Meier, 2013), por seu turno, referem que a ideia tradicional de que o “verdadeiro 

trabalho policial” é o que requer essencialmente capacidades físicas, associadas ao masculino, 

é um mito usado para manter a masculinidade daqueles ambientes. A maior parte do trabalho 

policial não requer necessariamente o uso dessas características, sendo até mais relevante, por 

exemplo, a capacidades de diálogo, entre outras tradicionalmente associadas ao feminino. A 

presença feminina neste tipo de organizações tem contribuído, assim, para a alteração de 

certos comportamentos associados aos valores tradicionais dos meios policiais, 

nomeadamente a diminuição do uso da força, contribuindo para melhorar a relação da polícia 

com o meio envolvente, para manter a ordem e a paz social e retratando alterações na sua 

cultura organizacional (Prenzler e Sinclair, 2013) 

Em suma, pode concluir-se que as militares reconhecem a necessidade de adaptar a 

sua postura e o seu comportamento por se encontrarem num e/ ou fazerem parte de um meio 

essencialmente masculino e que este facto se reflete também na forma como são vistas dentro 

e fora da GNR. Por um lado, nas relações entre pares, salienta-se o reconhecimento do maior 

risco de sujeição a atitudes marcadamente discriminatórias para com as mulheres, onde se 

inclui o assédio, o que leva algumas delas a preferir manter uma postura retraída na interação 

com os colegas homens. Por outro lado, a interação com estes através de uma postura mais 

aberta e à-vontade é interpretada por outras como sinal de uma maior aceitação e integração 
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no grupo. Parece, portanto, que as militares se deparam com um paradoxo e que a “escolha” 

por uma ou outra via tem consequências ao nível da relação com os pares no ambiente de 

trabalho. No que respeita à relação com os civis, destaca-se o facto de a presença de uma 

militar se destacar aos olhos destes como resultado também de continuar a não ser habitual. O 

respeito que, segundo as entrevistadas, os civis mostram pelas militares pode, por um lado, 

revelar-se menor, sobretudo quando são mais idosos ou quando revelem possuir 

representações mais tradicionalistas de género, não associando uma mulher a uma figura de 

autoridade; por outro, pode ser superior, revelando maior cordialidade para com as mulheres 

guardas, o que se deverá também à postura mais cordial e pacificadora destas. 
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CONCLUSÃO 

Este trabalho, de natureza exploratória e qualitativa, teve como objetivo central 

compreender como é que a cultura organizacional da GNR e as normas dominantes de género 

interferem na construção identitária, em termos profissionais e de género, das mulheres 

militares. Para tal, recorreu-se ao estudo de casos e à entrevista de história de vida aplicada a 

nove mulheres militares, com funções e categorias profissionais diversas. A análise dos 

resultados das entrevistas mostra que as mulheres, em meios tradicional e maioritariamente 

masculinos, como é o caso da GNR e de outras instituições policiais e militares, se deparam 

com desafios particulares em termos da aceitação e integração no ambiente de trabalho, das 

funções que desempenham e das estratégias comportamentais que adotam, devido à presença 

de uma cultura organizacional e aos estereótipos de género, que acabam por colocá-las numa 

posição ambivalente. A cultura organizacional destes meios assenta na valorização da 

masculinidade hegemónica, fruto da tradicional e maioritária ocupação da profissão por 

homens. Nesse quadro, a “feminilidade” tende a ser minimizada por parte das próprias 

mulheres, o que é notório desde as normas de apresentação às práticas levadas a cabo e às 

representações repassadas, ressaltando-se a suposta necessidade de os militares possuírem 

determinadas características e capacidades que vão ao encontro do que tradicionalmente se 

considera como masculino. Contudo, a sua condição de mulheres é constantemente salientada, 

constituindo o género um fator de diferenciação entre militares.  

Verificou-se, em resumo, que mulheres e homens ingressam na GNR, ou em outras 

instituições policiais e militares, submetendo-se, inicialmente, a um período de seleção e, 

depois, de formação, onde aprendem as normas e valores que caracterizam a organização, 

além dos conhecimentos técnico-profissionais necessários ao exercício da profissão, 

incorporando a identidade profissional associada. Destaca-se que, neste tipo de organizações, 

além dos valores base da hierarquia, da disciplina e do espírito de corpo, se valoriza 

tradicionalmente capacidades associadas ao masculino, como é o caso da força física, da 

resistência, da coragem e da racionalidade. Tal é repassado e reforçado através das diversas 

práticas levadas a cabo, quer nos cursos de formação, quer ao longo de toda a carreira. 

Embora, formalmente, não exista uma divisão de papéis entre géneros na GNR, no 

sentido em que ambos os géneros se encontram nas mesmas condições no que concerne à 

atribuição e desempenho das mais variadas valências, de acordo com os relatos analisados, há 

uma tendência das mulheres para procurarem funções de cariz administrativo. Isto parece 
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dever-se sobretudo à maior facilidade que essas funções proporcionam de conciliação com a 

vida familiar, nomeadamente no caso das militares que têm filhos. Tal fenómeno obriga a 

uma reflexão acerca dos papéis de género socialmente atribuídos, que continuam a associar os 

cuidados da vida doméstica e familiar às mulheres.  

Notou-se, igualmente, a partir dos relatos das militares, a presença de uma postura de 

maior resistência à aceitação e integração das mulheres. Daqui resulta a necessidade de estas 

“conquistarem o lugar”, o que se traduz num esforço acrescido para mostrar que possuem as 

mesmas capacidades que os homens para desempenhar a profissão, já que tal não é 

reconhecido à partida, e serem aceites pelos colegas. É, igualmente, de notar o facto de as 

entrevistadas salientarem a possibilidade de as mulheres serem alvo de atitudes 

discriminatórias, mais ou menos encobertas por parte dos seus colegas. Assim, se, do ponto de 

vista formal, se aboliu a desigualdade de género no acesso à profissão, persistem, ao nível 

informal, atitudes discriminatórias nas relações interpares informais no ambiente de trabalho, 

que colocam entraves à sua integração e podem levar a um maior isolamento das mulheres, 

especialmente nas fases iniciais de chegada à organização ou a um local de colocação 

diferente. As militares reconhecem, ainda, o maior risco de ouvir comentários machistas, de 

serem alvo de assédio ou, ainda, de atitudes protecionistas que reforçam a ideia de que as 

mulheres são mais frágeis e fracas e contribuem para reproduzir a dominação masculina. Este 

tipo de atitudes baseia-se em e reforça representações dominantes que estão na base da 

desigualdade de género e que necessitam de ser combatidas. 

O facto de a GNR ser um meio essencialmente masculino contribui também, segundo 

as próprias entrevistadas, para a necessidade de adaptarem as suas posturas e 

comportamentos. A vivência do ou sujeição ao assédio, leva algumas a preferir manter uma 

postura retraída na interação com colegas masculinos. Ao mesmo tempo, a interação com 

colegas homens através da adoção de uma postura mais aberta e à-vontade parece resultar, 

segundo outras entrevistadas, numa maior aceitação e integração das mesmas enquanto 

membros do grupo. Assim, as estratégias comportamentais adotadas pelas militares femininas 

implicam lidar com esse paradoxo e têm influência na sua integração. 

Já no que respeita à relação com os civis, as entrevistadas destacam, em primeiro 

lugar, que a presença feminina sobressai aos olhos daqueles, já que continua a não ser muito 

habitual a presença de mulheres na GNR ou noutros tipos de organizações policiais ou 

militares. O respeito que os civis mostram para com as militares parece ser menor quando 
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estes possuem visões mais tradicionalistas do género e/ou quando pertencem as gerações mais 

velhas, não reconhecendo na mulher uma figura de autoridade. Por outro lado, algumas 

entrevistadas consideram que há uma maior cordialidade para com as mulheres guardas que se 

deverá à postura mais cordial e pacificadora que elas assumem, comparativamente aos colegas 

homens. Percebe-se, assim, que as próprias entrevistadas possuem, em geral, uma visão 

estereotipada do género, especialmente no que concerne às capacidades tidas como femininas, 

como a cordialidade, a simpatia ou a paciência, entre outras. Ao mesmo tempo, é também esse 

tipo de capacidades, ou posturas, que consideram essenciais num/a militar da GNR, embora 

não constituam as tradicionalmente valorizadas pela cultura militar, onde se incluem a 

robustez física, a agressividade e a coragem, aspetos tipicamente associados ao masculino. 

Assim, parece haver uma valorização, por parte das mulheres, das capacidades tidas como 

femininas no sentido de as trazerem também para a organização e de as valorizar. 

Em suma, os estereótipos de género constituem o grande motor dos desafios e 

dificuldades enfrentados pelas mulheres em organizações policiais e militares, seja ao nível 

das funções que tendem a desempenhar, como da integração nas relações interpares. As 

militares acabam por se encontrar, frequentemente, numa posição ambivalente, já que há uma 

cultura organizacional que se impõe e que, enquanto membros da organização, têm que 

aprender, ao mesmo tempo que a sua condição feminina e os estereótipos de género as 

colocam face a vários desafios. As militares, apesar de integradas formalmente, enfrentam 

maiores dificuldades de integração. Acabam por sofrer atitudes discriminatórias de vários 

tipos, ainda que encobertas, por serem mulheres. Necessitam também de adotar estratégias 

comportamentais, seja para evitar situações como o assédio, seja para se integrarem no grupo. 

As militares acabam por encontrar-se, então, em termos de identidade, numa posição 

ambivalente entre a cultura organizacional exigida, que as obriga a limitar, de certa forma, a 

sua feminilidade, ao mesmo tempo que o género a que pertencem é continuamente salientado 

no ambiente de trabalho, não negando elas próprias essa condição.  

O carácter exploratório deste estudo e o facto de se tratar de uma temática ainda 

pouco explorada, sobretudo em Portugal, pela Sociologia, mostram a necessidade de 

aprofundar o conhecimento do tema, até porque se revela uma temática bastante importante 

ao nível do género, havendo muito caminho a percorrer no sentido da alteração de 

estereótipos e da diminuição das desigualdades. Constituindo os estereótipos de género a 

grande razão pela qual se desenvolvem as dinâmicas discutidas em torno da presença 

feminina na GNR, mostra-se fundamental o desenvolvimento de estratégias que guiem no 
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sentido da alteração das representações dominantes sobre o género, e consequentemente, da 

diminuição das desigualdades daí decorrentes.  

No caso da GNR, revelar-se-ia enriquecedor e, sobretudo, importante para alterar as 

dinâmicas que contribuem para a existência de tantos desafios e dificuldades às mulheres, 

apostar em iniciativas de promoção da igualdade de género. O objetivo seria o de contribuir 

para a modificação da sua cultura organizacional, no sentido de valorizar e de não olhar para 

as mulheres como militares menos capazes de exercer a profissão. Ao mesmo tempo, seria 

importante combater atitudes discriminatórias mais ou menos encobertas para com as 

militares. Seria importante, para tal, desenvolver iniciativas como formações obrigatórias e 

periódicas para todos os membros da GNR em temáticas como os direitos humanos e a 

(des)igualdade de género, ou a organização de seminários sobre essas temáticas; nos próprios 

cursos de formação, onde se dá o início da socialização dos militares na cultura 

organizacional, seria também importante promover uma alteração de determinadas práticas 

que promovem a desigualdade de género e a subalternização das mulheres militares. Estas são 

algumas propostas, entre outras, que poderiam revelar-se úteis para o objetivo de minimizar a 

desigualdade de género não só nos meios policiais e militares, como na sociedade, em geral. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Caracterização geral das entrevistadas 

Quadro 1 – Caracterização geral das entrevistadas 
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Anexo 2 – Guião de entrevista 

Guião de entrevista 

Esta entrevista insere-se numa investigação científica do Mestrado em Sociologia da 

Universidade do Minho, no âmbito da realização de uma dissertação, sob orientação da 

Doutora Ana Maria Brandão, subordinada ao tema “Cultura organizacional e identidades 

profissional e de género das mulheres da Guarda Nacional Republicana. As informações 

obtidas serão tratadas de forma agrupada, exclusivamente no âmbito do trabalho que estou a 

desenvolver, pelo que será garantido o anonimato das entrevistadas, que devem participar de 

livre vontade no estudo. De modo a evitar perdas de informação, peço-lhe autorização para 

proceder à sua gravação durante toda a sessão. A gravação será mantida em 

confidencialidade. Desde já, agradeço a sua colaboração, pois o seu depoimento será essencial 

para a realização deste estudo.  

 

Questões iniciais 

1. Informação geral 

a. Idade 

b. Estado civil 

c. Tem filhos? 

d. Habilitações literárias 

e. Grau hierárquico na GNR 

 

2. Quando entrou para a GNR? 

a. Em que ano? 

b. Com que idade? 

 

3. O que é que a levou a ingressar nesta carreira profissional? 

a. Motivos 

b. Influência de alguém? De que forma essa(s) pessoa(s) a influenciou? 

 

 



106  
4. Como se deu a sua entrada na organização? 

a. Como aconteceu? (processo de recrutamento; curso de formação; outras 

formas de ingresso) 

b. Que aprendizagens desde logo obteve? De que forma as obteve? (normas, 

crenças, valores, linguagem, ritos, símbolos da organização, entre outros) 

c. O que pensou/ sentiu? 

 

Questões intermédias 

1. Fale-me um pouco sobre o que faz. 

a. Que funções e tarefas desempenha e/ou já desempenhou? 

b. Porque desempenha/desempenhou tais funções? 

c. Prefere desempenhar mais algum tipo de funções do que outros? Acha que 

certos tipos de funções são mais adequados para si? Porquê? 

d. Acha que existe uma divisão de papéis entre géneros, de modo geral, na 

organização? 

 

2. Como descreve a pessoa que é na sua relação com o trabalho? 

a. Quais considera serem as suas principais capacidades e características físicas e 

psicológicas com contributo para o desempenho do seu trabalho? 

b. Que capacidades e características mais valoriza/considera mais importantes 

num(a) militar da GNR? 

c. Que capacidades e características são mais valorizadas pela organização? 

d. Considera existirem diferenças entre homens e mulheres em termos de 

capacidades e características físicas e psicológicas com contributo para o 

desempenho do seu trabalho? Quais? 

e. E os seus colegas (homens e mulheres), apontam algumas diferenças? 

 

3. Conte-me como é trabalhar num meio maioritariamente ocupado por homens. 

a. As mulheres destacam-se e são alvo de atitudes diferentes? 

b. Sentiu/ sente algum tipo de dificuldades de integração (não formal)? 

c. É mais fácil para um homem integrar-se? 
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d. É alvo de atitudes discriminatórias? - discriminação positiva (ser “protegida” 

ou “beneficiada”; ser alvo de maior “pressão” (por ex., ter de se esforçar mais 

para ser reconhecida ou ser “testada”), de “piadas” ou de assédio sexual. 

e. Adapta o seu comportamento para se integrar no meio tipicamente masculino 

que é a GNR? Por exemplo, tenta ser discreta e passar “despercebida”? Ou 

tenta comportar-se “como os homens”, para ser mais facilmente aceite? 

f. Uma mulher é “menos mulher” por desempenhar uma ocupação tipicamente 

masculina, como é o caso das mulheres-polícia ou miliares? O que acha que 

pensam os outros (colegas, cidadãos comuns…) em relação a isso? Porquê? 

 

4. Que modificações ocorreram na sua vida após a entrada na GNR? 

 

Questões finais 

1. As suas opiniões e/ou atitudes acerca do trabalho na GNR modificaram-se desde 

que entrou na organização?  

a. Se sim, em que sentido? 

 

2. Que atitudes (estratégias comportamentais) considera importantes para se sentir 

integrada na organização? Como as descobriu/ criou? 

a. Adapta o seu comportamento para se integrar no meio tipicamente masculino 

que é a GNR? Por exemplo, tenta ser discreta e passar “despercebida”? Ou 

tenta comportar-se “como os homens”, para ser mais facilmente aceite? 

b. Tenta, de algum modo, “disfarçar” ou “afastar-se” da imagem comum de 

feminilidade? De que forma(s)? Porquê? 

c. Acha que as mulheres são mais facilmente aceites se forem “masculinas”? 

d. Convívio com colegas femininas – É frequente? Relação de proximidade ou de 

afastamento? Porquê?  

 

3. Há alguma coisa sobre a qual não tenha pensado antes e que lhe tenha ocorrido 

durante esta entrevista? 
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4. Gostaria de acrescentar alguma coisa que possa ser relevante para o meu estudo, 

tendo em conta o que viemos a falar até agora? 

 

5. Gostaria de colocar-me alguma questão? 

Agradeço novamente a sua colaboração! 
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