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RESUMO 

 

O assédio sexual no trabalho não é um fenômeno novo, pois os registros históricos revelam que é tão 

antigo quanto as próprias relações de trabalho e gênero. Ele se caracteriza pela exposição dos 

trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas 

durante a jornada laboral. O objeto de estudo foram as “Relações de trabalho e Gênero na Polícia 

Militar do Estado do Pará (PMPA) no Período 2014-2016” com atenção especial para a questão do 

assédio sexual no ambiente de trabalho. Além da pesquisa bibliográfica, buscou-se identificar os 

aspectos principais que caracterizam esse tipo de crime dentro da Corporação, passando pelo histórico 

da presença feminina nas organizações militares. Foram consultadas publicações e pesquisas 

pertinentes ao assunto, assim com a aplicação de questionários de respostas fechadas junto ao público 

policial militar feminino. Através dessa pesquisa foi possível constatar que o assédio sexual é um 

fenômeno existente no interior da PMPA, percebido e afirmado pela maioria das entrevistadas, sendo 

que os Oficiais são apontados como os que mais incidem na prática. A atuação da corregedoria é 

apontada como causa e possível solução para este problema. O estudo conclui observando que há 

necessidade imperiosa em se explorar do tema nos eventos formativos para conscientização e também 

nas atividades correcionais para diminuição da impunidade. 
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ABSTRACT 

 

Sexual harassment at work is not a new phenomenon, as historical records reveal that it is as old as 

labor relations themselves and gender. It is characterized by the exposure of workers to humiliating 

and embarrassing, repetitive and prolonged situations during the working day. The object of study was 

the "Labor and Gender Relations in the Military Police of the State of Pará (PMPA) in the Period 

2014-2016" with special attention to the issue of sexual harassment in the work environment. In 

addition to the bibliographical research, we sought to identify the main aspects that characterize this 

type of crime within the Corporation, including the history of the presence of women in military 

organizations. Publications and research pertinent to the subject were consulted, as well as the 

application of questionnaires of closed answers to the female military police. Through this research it 

was possible to verify that sexual harassment is a phenomenon within the PMPA, perceived and 

affirmed by the majority of the interviewees, and the Officials are pointed out as the ones that most 

affect in practice. The work of the corregedoria is pointed out as the cause and possible solution to this 

problem. The study concludes by observing that there is an imperative need to explore the theme in the 

formative events for conscientization and also in corrective activities to reduce impunity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As relações de trabalho e gênero, em meio a tantas considerações sobre sua 

construção sociológica, podem ser entendidas como reflexos diretos das relações de poder 

entre os seres humanos em seus diversos ambientes de interação social. Leila Brito (2010), à 

partir das teorias e análises de Michel Foucault sobre as relações de Poder, afirma: 

[...] o poder é uma relação de forças que se encontra presente, e em constante 

movimento, em todos os espaços sociais, sejam eles públicos ou privados, 

gerando tensões que se expressam em toda relação. A resistência comparece, 

então, como parte constitutiva dessa relação, pois ela está sempre presente, e 

se configura como o grito do descontentamento anunciando o exercício da 

liberdade. 

  

Segundo Foucault (1989, p. 183), é de suma importância: 

 

[...] não tomar o poder como um fenômeno de dominação maciço e 

homogêneo de um indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre os outros, 

de uma classe sobre as outras, mas ter bem presente que o poder – desde que 

não seja considerado de muito longe – não é algo que se possa dividir entre 

aqueles que o possuem e o detêm exclusivamente e aqueles que não o 

possuem e lhe são submetidos. O poder deve ser analisado como algo que 

circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está 

localizado aqui e ali, nunca está em mãos de alguns, nunca é apropriado 

como uma riqueza ou um bem. O poder funciona e se exerce em rede. Nas 

suas malhas, os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de 

exercer este poder, e de sofrer sua ação; nunca são alvo inerte ou consentido 

do poder, são sempre centros de transmissão. Em outros termos, o poder não 

se aplica aos indivíduos, passa por eles. 

 

Scott (1990) relaciona a questão da categoria gênero como sendo o primeiro modo de 

significar as relações de poder, pois gênero é: 

[...] um primeiro campo no seio do qual ou por meio do qual, o poder é 

articulado. O gênero não é o único campo, mas ele parece ter constituído um 

meio persistente e recorrente de dar eficácia á significação do poder no 

Ocidente, nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. [...] O gênero é então um 

meio de codificar o sentido e de compreender as relações complexas entre 

diversas formas de interação humana. Quando as (os) historiadoras(es) 

buscam encontrar as maneiras pelas quais o conceito de gênero legitima e 

constrói as relações sociais, elas (eles) começam a compreender a natureza 

recíproca do gênero e da sociedade e as maneiras particulares e situadas 

dentro de contextos específicos, pelas quais a política constrói o gênero, e o 

gênero constrói a política  (p. 16-17). 

 

Aqui não se irá trilhar de forma aprofundada pelos conceitos e diferenças primárias 

entre sexo, gênero e sexualidade. Sendo suficiente compreender que “[...] explorar as 

complexidades tanto das construções de masculinidade quanto as de feminilidade, percebendo 
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como essas construções são utilizadas como operadores metafóricos para o poder e a 

diferenciação em diversos aspectos do social (PISCITELLI, 1998, p. 150). De tal forma que 

ser homem ou mulher não é definido pelo sexo biológico de ambos, mas por meio das 

relações sociais e culturais que determinam espaços, deveres e direitos específicos e distintos, 

segundo a identidade de gênero atribuída. 

Nas análises de Madeira et al (2012, p. 228)  

As sociedades contemporâneas foram definindo papéis e funções 

diferenciadas aos sujeitos conforme a identidade de gênero. A posição da 

mulher em outras organizações sociais, como o período colonial e imperial 

brasileiro, era resguardada a condição de propriedade do pai e, por 

conseguinte do marido, sem direitos políticos, econômicos e sociais. Essa 

desigualdade foi se afirmando em nosso país, e mulheres e homens 

ocupando diferentes lugares sociais [...] 

 

A história evidencia que até a primeira metade do século XX no Ocidente a realidade 

vigente é de que “a divisão sexual do trabalho estrutura as relações de gênero na sociedade e 

estabelece uma divisão naturalizada das áreas reprodutivas atribuídas às mulheres e das áreas 

produtivas atribuídas aos homens” (THOME, 2012, p. 119-120), portanto a divisão e 

distribuição do trabalho tem haver com os reflexos das instituições culturais, educacionais, 

religiosas e familiares que ainda resistem na sociedade contemporânea. 

Em meio a essa realidade de desigualdade de deveres e direitos, ainda havia o 

agravante da ocorrência impune dos assédios moral e sexual legitimados pelo costume social 

desfavorável à mulher. A presente pesquisa pretende explorar a questão do “assédio sexual” 

face as relações de trabalho e gênero no âmbito da Corporação Polícia Militar do Pará no 

período entre 2014 e 2016. As Unidades de Policiamento Ostensivo (UPO) da Capital do 

Estado, devido a concentração relevante de policiais militares femininas nesses espaços 

corporativos, o que favorece o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa de campo. 

O presente estudo tem como objetivo geral Investigar, descrever e mensurar a 

incidência do assédio sexual contra mulheres no âmbito da Polícia Militar do Pará. Para tal se 

faz necessário: a) Compreender com mais profundidade o crime de assédio sexual contra a 

mulher no ambiente de trabalho à partir da exploração de textos acadêmicos e 

governamentais; b) Investigar e mensurar o grau de incidência do crime de assédio sexual 

contra Policiais Militares do sexo feminino nas Unidades de Policiamento Ostensivo da 

Capital do Estado; c) Investigar e mensurar as percepções das Policiais Militares do sexo 

feminino nas UPO da Capital. 
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2 ASSÉDIO SEXUAL: CONCEITOS E HISTÓRICO 

 

De forma preliminar deve-se se atentar para as definições etimológicas da palavra 

“assédio”. No dicionário Michaellis: Assédio as.sé.dio sm (baixo-lat assediu) 1 Operações 

militares em frente ou ao redor de uma praça de guerra; sítio, cerco. 2 Impertinência, 

importunação, insistência junto de alguém, para conseguir alguma coisa.” (ED. 

MELHORAMENTOS, 2014). Também encontra-se disponível o seguinte significado: s.m. 

Cerco, sítio a um lugar fortificado. Fig. Insistência, teimosa junto a alguém (SETE GRAUS, 

2014). Segundo o dicionário Auréilo, o termo "assediar" significa "perseguir com insistência, 

importunar, molestar com perguntas ou pretensões insistentes" (FERREIRA, 1986). 

Como se pode ver, a palavra “assédio” assume diversos significados, dependendo do 

autor, mas no presente estudo fica estabelecido que os conceitos tratam basicamente da 

insistência de alguém para fazer algo contra a vontade de uma pessoa, de uma teimosia 

chegando a humilhação do outro. Nesse sentido, adotaremos a partir de agora o termo 

genérico assédio, que pode servir tanto para o assédio moral como para o assédio sexual. 

O Legislador define no Código Penal Brasileiro, no artigo 216-A (incluído no ano de 

2001) assédio sexual como: “Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou 

ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função”. A Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) define como sendo: “Atos, insinuações, contatos físicos 

forçados, convites impertinentes, desde que apresentem uma das características a seguir: a) 

ser uma condição clara para manter o emprego; b) influir nas promoções da carreira do 

assediado; c) prejudicar o rendimento profissional, humilhar, insultar ou intimidar a vítima. 

Apesar do tipo penal descrever o resultado, qual seja, o favorecimento ou vantagem 

sexual, o assédio sexual é um crime formal, podendo ser caracterizado mesmo que não ocorra 

o ato sexual com contato físico. Essa pressão tem componentes de extrema violência moral, 

na medida em que coloca a vítima em situações vexatórias, provoca insegurança pelo medo de 

perder o emprego, ser transferida ou ter direitos limitados.  Vilela et al (2005, p. 333) fazem a 

seguinte observação: 

 

É preciso que a subjetividade seja fortalecida no mundo do trabalho, 

minimizando formas de dominação e desigualdade de oportunidades, 

para se conceber como produtor da vida organizacional e de suas 

mudanças. 
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O assédio sexual pode provocar consequências negativas na saúde, nas relações 

interpessoais e no desempenho laboral da vítima. Especialmente na saúde, pode causar 

ansiedade, tensão, irritabilidade, depressão, incapacidade de concentração, insónia, fadiga e 

outras perturbações de ordem física e psicológica. Com isso, alguns efeitos psicológicos 

acometem a vítima assediada, incidindo diretamente de forma negativa no rendimento 

profissional, o que pode prejudicá-la no emprego e, por consequência, seu relacionamento 

com outras pessoas poderá ser prejudicado. No caso das atividades da PMPA as servidoras 

precisam gozar de plena capacidade laboral, pois lidam com um público fragilizado e tenso.  

Como já explanado, o assédio sexual do homem contra a mulher no ambiente 

trabalho não é um fenômeno novo. Esse comportamento é tão antigo quanto a própria relação 

de desigualdade entre homens e mulheres nos núcleos familiares e sociais. Helena Rebelo 

(2008, p. 7), em seu texto intitulado “Assédio Sexual e Moral no local de trabalho” afirma: 

 

Apesar das dificuldades em termos de conceptualização de 

comportamentos abusivos em contexto de trabalho, uma definição 

possível de assédio é postulada pelo psiquiatra Meloy (apud Garrido, 

2002: 16) e refere que “O assédio compreende diferentes 

comportamentos de perseguição ao longo do tempo; esta perseguição 

é vivida pela vítima como uma ameaça, e é potencialmente perigosa”. 

 

A incidência de casos de assédio, entendidos aqui como uma clara demonstração de 

poder de um indivíduo sobre outrem, é uma prática que remonta aos princípios da vida em 

sociedade, onde o membro de determinado grupo social que detinha maior poder (seja ele 

físico ou outra forma de dominação), impunha sua vontade sobre os demais, obrigando-os a 

agirem de acordo com as vontades do “mais forte”. Nesse contexto o assédio era uma 

consequência da dominação de um individuo (ou grupo) sobre os demais membros ou grupos. 

O assédio é o reflexo dos padrões culturais presos em nossa sociedade e envolve 

valores, seduções, poder nas relações e comportamentos tido como “normais” nas relações 

homem x mulher. Desde o período colonial, os homens tratavam as mulheres como coisas e 

com superioridade, principalmente com as escravas, que sofriam vários abusos sexuais dos 

seus donos, sendo apenas um objeto utilizado para a satisfação deles. Isso é refletido na 

atualidade através do assédio sexual (DAMIAN; OLIVEIRA, 2009). 

Ao abordarmos a questão do assédio nos primórdios da formação da sociedade 

brasileira, ainda dominada pela prática escravocrata, com a relação entre senhor e servos 

mantidos sob forte violência, observaremos que o patrão era detentor não somente da força de 

trabalho, mas também da alma e principalmente do corpo de seus escravos, entendidos ali 
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como “propriedade” do senhor das terras, podendo este dispor de sua força laboral, impor-lhes 

castigos físicos, e no caso das escravas, dispor das mesmas para saciar seus desejos sexuais. 

Como vimos no parágrafo anterior, apesar do tema assédio sexual parecer um 

problema recente, não é errado afirmar que esse tipo de relação de poder fez parte de nossa 

tradição histórico-cultural desde o período colonial, período esse em que os senhores de 

escravos mantinham por prática abusar sexualmente das mulheres negras. Infelizmente, essa 

tradição se perpetuou através do tempo, assumindo novas conotações com o passar dos anos 

até hoje e atingindo especialmente as empregadas domésticas, ou outras que exerçam funções 

menos qualificadas. Sendo estas frequentemente utilizadas como objeto sexual destinado à 

iniciação sexual dos jovens patrões ou como diversão sexual dos mais velhos, e as secretárias 

acabam se tornando vítimas de fantasias sexuais e frustrações de seus chefes e empregadores. 

Logo, a questão do assédio não é necessariamente um fenômeno novo, ou uma 

prática recentemente verificada no Brasil e no mundo. Nem podemos associá-lo como uma 

consequência do desenvolvimento econômico dos últimos anos. Da mesma maneira, convém 

reconhecer que a crescente participação da mulher nas atividades do mercado de trabalho, 

invariavelmente vai proporcionar um aumento no risco destas serem alvo do assédio dentro do 

ambiente laboral. 

Pesquisa da Organização Internacional do Trabalho (OIT) aponta que em todo o 

mundo 52% das mulheres economicamente ativas já sofreram assédio sexual em seu ambiente 

de trabalho (SOUZA, 2013). O Portal VAGAS.com também realizou pesquisa sobre o 

assunto entre 5.000 profissionais do mundo corporativo em todo o Brasil e obteve como 

resultado que 52% dos profissionais entrevistados já sofreram algum tipo de assédio sexual no 

ambiente de trabalho (VAGAS.com, 2015). Outro resultado similar foi obtido no estudo 

encomendado pela federação de sindicatos britânicos Trades Union Congress (TUC) onde 

1.500 mulheres adultas foram entrevistadas, sendo que 53% afirmaram terem sofrido algum 

tipo de assédio sexual no trabalho ou no local de estudo (REINO UNIDO, 2017).  

Durante muitos séculos em várias sociedades à mulher foi negada a oportunidade de 

se tornar membro ativo das atividades inerentes ao serviço público, pois as relações 

patriarcais eram fortalecidas pela predominância das práticas religiosas e familiares, cujo 

papel da mulher era central nas questões de criação dos filhos e manutenção do lar, ao passo 

que se cultivava a ideia divina da força e do gênio masculino como chefe e mantenedor do 

grupo familiar. Contudo, nos últimos anos tem surgido uma nova imagem da mulher, fruto de 

persistentes lutas dos movimentos sociais. Por isso, atualmente homens e mulheres disputam 

o mesmo espaço (MULHERES NAS FORÇAS ARMADAS, 2014). 
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3 A PRESENÇA DA MULHER NA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ 

 

Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, a Guarda Real de Polícia 

permaneceu em Portugal, sendo criada outra equivalente no Rio de Janeiro, com a 

denominação de Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, em 13 de maio de 1809. A 

legislação imperial registra a criação de outros corpos policiais nas províncias. Em 1811 em 

Minas Gerais, 1818 no Pará, em 1820 no Maranhão, e em 1825 na Bahia e em Pernambuco. 

Esses Corpos Militares eram formados basicamente por homens, assim permanecendo até 

meados da década de 1970 em todo o Brasil. 

Com a presença de mulheres nos quadros das Forças Armadas, as Polícias Militares 

passaram a adotar a mesma postura institucional, mas ainda com muitas limitações. Na Polícia 

Militar do Pará as mulheres ingressam na década de 1980 quando é admitida a primeira turma 

formada por 50 alunas no curso para formação de Soldado PM. O ingresso foi realizado por 

meio de concurso público (FRANÇA e MELO, 2007): 

DECRETO N° 2.030, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1981 

Cria na Polícia Militar do Pará, o PELOTÃO DE POLÍCIA FEMININA, e 

dá outras providencias. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições 

[...], DECRETA: 

Art. 1° - Fica criado o PELOTÃO DE POLÍCIA FEMININA, em face do 

que dispõe o art. 41, da Lei n° 4.521, de 20 de julho de 1974, que trata da 

Organização Básica da Polícia Militar do Estado. 

§ 1° - O efetivo de Oficiais e Praças do PELOTÃO DE POLÍCIA 

FEMININA será deduzido do Quadros vigentes de Oficiais e Praças da 

Polícia Militar. 

§ 2° - O pessoal candidato ao PELOTÃO DE POLÍCIA FEMININA será 

incluído na Corporação, mediante concurso de admissão aos Cursos de 

Formação respectivos, segundo a legislação específica. 

Art. 2° - O Comandante Geral da Polícia Militar, baixará os atos necessários 

à implementação da Organização Policial-Militar, criada por este Decreto. 

[...] 

 

Além de ter sido firmado o acesso da mulher às fileiras da Polícia Militar, também 

foram estabelecidos os critérios de idade (entre 18 e 25 anos), não podendo ser casada, nem 

estar grávida e o nível de escolaridade os mesmos dos homens. A partir da incorporação, 

outras mudanças foram realizadas, sendo os regulamentos internos adaptados para a presença 

feminina, com regras de comportamento e de postura, durante o serviço ou fora dele. 

Esta nova Companhia ficou subordinada ao Comando de Policiamento da Capital 

onde se estabeleceu no policiamento ostensivo, agora tendo a presença feminina. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o_Militar_da_Guarda_Real_de_Pol%C3%ADcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
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Art. 4° - Compete a Cia. Pol Fem execer as atividades específicas de 

policiamento ostensivo, fardado, previsto no Decreto Lei n° 667, de 

02/07/69, executando missões impostas a Unidade Operacional a que 

estiver vinculada especialmente quanto a: 

I – Policiamento ostensivo normal, onde a ação do policial masculino seja 

dificultada ou possa ser completada pela polícia militar feminino; 

II – Policiamento ostensivo de trânsito; 

III – Atividades de apoio, nas operações de defesa civil, assuntos e/ou ação 

cívico social de interesse da Corporação; 

IV – Participação em solenidade e/ou desfile cívicos; 

V – Emprego em outras atividades de Polícia Militar, a critério do 

Comandante Geral da PMPA. 

(DANTAS, 1997, p. 131) 

 

Como resultado das evoluções de ordem social, legal e organizacional, o efetivo 

feminino foi sendo incorporado em todos os seguimentos da Corporação, não havendo mais 

distinções e restrições em qualquer atividade funcional, salvo tipicidades biológicas 

temporárias que afetam o labor. A presença nas funções de comando e em cursos de Unidades 

Especializadas demonstra que a presença feminina é definitiva na cultura policial militar. 

 

 

4 A LEGISLAÇÃO PARA PREVENÇÃO 

 

Ao analisarmos as previsões legais que tratam do assédio, observamos que são 

diversos os dispositivos da legislação que, de forma direta ou indireta, normatizam as relações 

interpessoais, notadamente tratando de coibir as práticas intimidatórias com desnível de poder 

entre as partes envolvidas. 

A Carta de Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) explicita: 

 

Artigo I - Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos 

outros com espírito de fraternidade. 

Artigo II 1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 

liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 

espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra 

natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 

condição. 

[...] 

 

Seguindo as recomendações da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta 

Magna Brasileira (BRASIL, 1988) em seus Artigos 5º, inciso X e 7º, inciso XXX, atualizam e 

adaptam o texto à realidade da sociedade brasileira: 
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Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; 

[...] 

XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 

critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

[...] 

  

Também encontramos disposições subsidiárias no Código Civil, que trata, nos seus 

artigos 186, 927 e seu parágrafo único, 935 e seu parágrafo único e artigo 949, cujos textos 

têm o objetivo de assegurar a qualificação de qualquer direito previsto pela Constituição 

Federal, bem como da obrigação de reparação do dano, “independentemente de culpa nos 

casos especificados por lei, ou quando a atividade [...] implicar, por sua natureza, risco para os 

direitos de outrem” (art. 927, parágrafo único, BRASIL, 2002). Os artigos mencionados 

tratam também de garantir pagamento de indenização, de prejuízos e de despesas com 

tratamento de saúde, quando for o caso. 

O Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprovou a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT) (BRASIL, 1943), em seus artigos 482 e 483, previsão para as condições 

de justa causa relacionadas ao assédio (moral ou sexual) para rescisão de contratos, podendo 

ser aplicados tanto para o empregador como para o empregado, como se vê a seguir: 

Art. 482 Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo 

empregador: 

[...] 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 

[...] 

h) ato de indisciplina ou insubordinação; 

[...] 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer 

pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima 

defesa, própria ou de outrem; 

[...] 

Art. 483 O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a 

devida indenização quando: 

a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, 

contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato; 

b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor 

excessivo; 

c) correr perigo manifesto de mal considerável; 

[...] 

e) praticar o empregador, ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua 

família, ato lesivo da honra e boa fama; 

[...] 
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Outro dispositivo legal que faz referência explícita sobre assédio, no caso o sexual, é 

o Código Penal, em seu artigo 216-A, acrescido pela Lei. 10.224, de 15 de maio de 2001. 

Com a redação descrita a seguir (BRASIL, 1940): 

 

Art. 216-A Constranger alguém com intuito de obter vantagem ou 

favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 

hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou 

função. 

Pena – detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos. 

[...] 

 

Um aspecto preocupante ao tratar dos assédios moral e sexual nas corporações 

militares é a ausência de tipificação penal nos dispositivos castrenses à cerca do tema citado, 

visto que o Código Penal Militar (CPM) (BRASIL, 1969) é omisso quanto a esses tipos de 

crime. Tal lacuna compromete a apuração de responsabilidades de práticas abusivas nos 

quartéis, visto que a existência de uma Justiça Militar é justamente para evitar conflitos na 

competência para apuração de ilícitos penais praticados por militares. Entretanto, a realidade 

social não permite mais que a condição de militar seja uma barreira quando estiverem em 

risco direitos básicos, inerentes à própria condição de dignidade humana. A ausência de um 

tipo penal militar que contemple as práticas de assédio sexual ocorridas nas corporações 

militares não pode ser motivo para impunidades contra os agressores, visto que tal ineficácia 

na aplicação das leis comprometeria profundamente a razão de ser das instituições militares, 

que dentre outras atribuições, são guardiões do ordenamento jurídico vigente em nosso país.  

No Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual 5.251, de 31JUL1985), existem 

dispositivos que se relacionam com a dignidade no ambiente de trabalho, tais como o Art. 30, 

incisos III, XVII (Da Ética Policial-militar) e o Art. 33. (Dos Deveres). Além das leis federais 

e estaduais que regem as forças públicas, há o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar 

do Pará (CEDPM) (PARÁ, 2006)3. Com podemos extrair da própria redação da referida lei, 

em seu Art. 1º: “[...] e dispõe sobre o comportamento ético e estabelece os procedimentos 

para apuração da responsabilidade administrativo-disciplinar dos integrantes da PMPA”. 

Além de ressaltar os conceitos fundamentais que norteiam a conduta dos policiais 

militares do Estado do Pará, o CEDPM também esclarece a aplicação prática (e os respectivos 

limites) de termos técnicos típicos da vida castrense. Nesse sentido, interessante destacar o 

que prevê o Art. 9º, o qual esclarece o conceito de Subordinação: “A subordinação não afeta, 

de modo algum, a dignidade pessoal do policial militar e decorre, exclusivamente, da 

                                            
3 Lei Estadual nº 6.833, datada de 13 de fevereiro de 2006, em que são colocados os pilares de sustentação da 

Policia Militar do Estado, com ênfase nos valores, direitos e deveres de cada membro da corporação.  
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estrutura hierarquizada da Polícia Militar” (PARÁ, 2006). Nesse caso o legislador procurou 

esclarecer que a preservação da dignidade humana é um princípio basilar que não deve ser 

interpretado de forma equivocada, pois é inerente à estruturação organizacional do órgão. 

A proteção à dignidade da pessoa humana também é perceptível no Art. 17, inciso II, 

do mesmo código (PARÁ, 2006). Da mesma forma, o Art. 18 trata dos Preceitos Éticos, como 

se observa em trechos de seu texto: 

 

[...] 

IV - atuar com devotamento ao interesse público, colocando-o acima dos 

anseios particulares; 

 [...] 

XIX - exercer a profissão sem discriminações ou restrições de ordem 

religiosa, política, racial, de condição social, de gênero ou qualquer outra de 

caráter discriminatório; 

[...] 

XXIII - observar os direitos e garantias fundamentais, agindo com isenção, 

equidade e absoluto respeito pelo ser humano, não usando sua condição de 

autoridade pública para a prática de arbitrariedade; 

[...] 

XXXVIII - tratar o subordinado dignamente e com urbanidade; 

[...] 

 

Dentre as legislações complementares que contemplam o assunto, importante frisar 

as contribuições da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher – “Convenção de Belém do Pará/MRE” (BELÉM, 1994), legitimadas por 

meio do Decreto de Promulgação nº 1973, de 1º de agosto de 1996. Este evento também se 

preocupou com a temática do assédio sexual. Logo em seu art. 1º, já estabelece conceituações 

importantes quando considera como violência: 

 

Qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 

como privada, ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, 

incluindo, entre outras formas, o estupro, o abuso sexual, a tortura, o tráfico 

de mulheres, a prostituição forçada, o sequestro e o assédio sexual no local 

de trabalho (...). 

 

 

5 PESQUISA DE CAMPO E RESULTADOS  

 

No período de 24 de novembro à 2 de dezembro de 2014 foram aplicados noventa 

(90) questionários de múltipla escolha, com treze (13) questões, das quais apenas nove (9) 

serão aqui expostas. O público alvo era formado por policiais militares do sexo feminino 

lotadas nas Unidades de Policiamento Ostensivo do Comando de Policiamento da Capital 
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(CPC).  O efetivo total do CPC em 2014 era formado por 2.723 (dois mil setecentos e vinte e 

três) policiais militares, sendo que desse total 338 (trezentos e trinta e oito – 12,41%) eram do 

sexo feminino, distribuído entre oficiais e praças dos mais diversos postos e graduações. 

As questões, resultados e análises seguem: 

1ª Questão: Qual seu estado civil? 

Essa questão foi incluída como forma de avaliar de que maneira encontra-se 

distribuído o público interno feminino do CPC, possibilitando análises futuras de comparação 

se a percepção de assédio sexual é a mesma entre as policiais de estados civis diferentes. Após 

análise dos questionários, chegou-se ao resultado apresentado na Tabela 1:  

Tabela 1. Estado civil das policiais militares do CPC entrevistadas 

Estado Civil Quantidade % 

Solteira 46 51,11% 

Casada 44 48,89% 

Total 90 100% 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Observa-se equilíbrio entre as alternativas, cabendo uma interpretação mais 

abrangente, não sendo possível afirmar que determinado grupo predominou na fase de 

realização das entrevistas, o que poderia levar a conclusões equivocadas na pesquisa. No 

entanto o resultado ganha relevância porque equilibra os dois grupos e pode vir a demonstrar 

que o estado civil da vítima não constitui condição suficiente para evitar a prática do crime. 

 

2ª Questão: Qual sua Área de atuação? 

Esta questão teve por objetivo traçar um panorama da forma de emprego das 

policiais femininas no CPC. Para tal a “área de atuação” foi assim dividida: Atividade Meio 

(Administrativa) e Atividade Fim (Operacional), sendo que na primeira prevalecem as 

funções burocráticas com esporádicos empenhos na área operacional, já na segunda se 

enquadram nas variações do policiamento ostensivo fardado, o popular “serviço de rua”. 

Foi notado o predomínio do exercício da atividade administrativa por policiais 

femininas do CPC, conforme mostra a Tabela 2: 

 

Tabela 2. Área de atuação das policiais militares do CPC entrevistadas 

Área de atuação % 

Atividade meio 78% 

Atividade fim 22% 

Total  100% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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O assédio sexual só ocorre e se configura quando praticado no ambiente laboral. O 

fato da maioria das entrevistadas (77,78%) trabalhar na atividade administrativa as coloca em 

uma condição de maior tempo de convivência e proximidade física no local de trabalho. 

 

3ª Questão: Você já foi vítima de assédio sexual em seu ambiente de trabalho? 

Após entrevistada ser informada sobre o que vem a ser o assédio sexual, esta 

pergunta tratou de maneira direta se a policial feminina já se viu figurando como vítima em 

uma situação de assédio sexual. O resultado é visto na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Policiais Femininas do CPC que declararam terem  

sido ou não vítima de assédio sexual no ambiente de trabalho 

Foi vítima? Quantidade % 

Sim 40 44,44% 

Não 45 50,00% 

Não sei afirmar se foi assédio sexual 5 5,56% 

Total  90 100% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

O resultado aponta relativo equilíbrio entre as respostas “sim” e “não”, o quê por si 

próprio já constitui em um dado alarmante e que, de forma interessante, se aproxima dos 

resultados de três outras pesquisas: 1. Da OIT na qual 52% das mulheres economicamente 

ativas em todo o mundo já sofreram assédio sexual em seu ambiente de trabalho (SOUZA, 

2013); Da Empresa ComRes (REINO UNIDO, 2017) em que 53% dos entrevistados 

afirmaram terem sofrido algum tipo de assédio sexual no trabalho ou no local de estudo e 3. 

Do Portal VAGAS.com cujo resultado apontou que 52% dos profissionais do mundo 

corporativo brasileiro já sofreram algum tipo de assédio sexual no ambiente de trabalho. 

 

4ª Questão: Você já testemunhou ou tomou conhecimento de algum caso de assédio 

sexual praticado contra policial feminina? 

Nessa questão, o foco deixa de ser a entrevistada na condição de vítima e passa a ser 

a policial militar como testemunha de alguma situação enquadrada como sendo de assédio 

sexual sofrida por outra policial militar no ambiente de trabalho. A pergunta parece criar uma 

atmosfera de maior conforto em relação a resposta, pois a porcentagem das respostas positivas 

aumenta drasticamente (73,33%), reforçando o resultado da questão anterior que 

(supostamente) exigia da entrevistada uma lembrança negativa e (possivelmente) traumática 

no momento da resposta. A Tabela 4 mostra os dados coletados com maior precisão em 

relação à 3ª questão: 



14 

 

Tabela 4 – Vítimas de Assédio 

Testemunhou ou tomou conhecimento? % 

Sim 73,33% 

Não 26,67% 

Total  100% 

Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Diferente do equilíbrio apresentado na questão anterior pode-se afirmar que a 

maioria das policiais militares já testemunhou ou soube de alguma situação que vitimou outra 

policial militar. Esse percentual (73,33%) confirma e fortalece o resultado da questão anterior, 

mas que não esclarece as motivações, podendo ir desde a mera repetição do comportamento 

aceito nos grupos de trabalho e fatalmente a certeza da impunidade face ao corporativismo. 

 

5ª Questão: Na PMPA, os policiais que mais praticam assédio sexual contra as 

policiais femininas, em sua opinião são? 

A questão buscou identificar o principal grupo de responsáveis pelos casos de 

assédio na PMPA. Apesar da conceituação de assédio prever ascendência hierárquica do 

agressor contra o ofendido, foram incluídas outras possibilidades em que tanto os pares 

(mesmo posto ou graduação) ou os subordinados fossem apontados pelas entrevistadas como 

agentes que praticam o assédio sexual. O Gráfico 1 apresenta o resultados das respostas: 

 

Gráfico 1 – Principais assediadores sexuais no  

ambiente de trabalho da PMPA 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Os Oficiais da PMPA são apontados como os maiores assediares, sendo essa resposta 

apontada por 65,56% das entrevistadas. Embora essa conclusão possa parecer uma 

consequência natural em razão da própria condição de chefia e comando exercida pelos 

Oficiais, não há que se falar em fenômeno aceitável, posto que o exercício de chefia e 
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liderança em nenhum momento admitem arbitrariedades no trato com os subordinados. Com 

esse resultado é possível aplicar as considerações de Foucault no que se refere às relações 

entre a categoria gênero e o poder, sobretudo quando a relação está pautada no trabalho. 

Um dos resultados da pesquisa do Portal VAGAS.com constatou que “E essas 

situações constrangedoras, em sua maioria (84%), são praticadas pelos chefes diretos das 

vítimas ou por alguém que tenha um cargo mais alto dentro da hierarquia das empresas”. Nas 

duas pesquisas prevalece a constatação de que o fato de haver uma superioridade funcional 

entre os envolvidos favorece a ocorrência do crime. 

 

6ª Questão: Você, como policial militar feminina, já teve orientações de como se 

prevenir contra assédio sexual? 

Essa questão explorou o papel da instituição como ente responsável pela manutenção 

dos direitos de seus membros, buscando descobrir se ela ocorre de fato ou não. 

O que pode ser apontado como destaque na análise das respostas, é que apenas 

3,33% das entrevistadas afirmaram terem sido orientadas sobre as formas de se prevenir 

contra assédio sexual. O baixo percentual demonstra que deve haver mais empenho da PMPA 

para sanar essa problemática em seu âmbito interno. As entrevistadas que afirmaram ter 

recebido orientações somente no período de formação representaram 27,78% do total, o que 

demonstra que não há um certo esforço e relação ao problema.  Com percentuais parecidos 

(33,33% e 35,56%), figuraram as respostas em que o tema nunca foi objeto de instruções e em 

que o tema só é tratado de maneira informal em conversas com colegas de trabalho. Os 

respostas demonstram se existe um empenho interno para lidar com a questão do assédio 

sexual dentro da Corporação, então não está atingindo resultados satisfatórios.  

A distribuição quantitativa das respostas pode ser vista no Gráfico 2: 

 

Gráfico 2 – Prevenção contra assédio sexual 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 
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7ª Questão: Em sua opinião, o que favorece a incidência de casos de assédio sexual? 

Essa questão visa obter do público entrevistado quais fatores criam condições 

propícias para ocorrer o assédio sexual. Justamente nesse questionamento, diversas 

entrevistadas alegaram considerar mais de uma alternativa como fatores relevantes, porém 

diante da metodologia adotada, foi possível a cada uma policial elencar dentre as alternativas, 

aquela considerada mais importante nesse contexto. 

Nos dados obtidos, importante destacar que a opção que apontava o militarismo 

como fator que favorece a prática do assédio sexual obteve apenas 8,89% das respostas, sendo 

superado em seguida pela conivência/aceitação das policiais femininas, o qual foi apontado 

por 11,11% das entrevistadas. A ausência de punições para os assediadores (30%) e o medo 

de retaliações contra a denunciante (25,56%) foram as respostas mais assinaladas. O Gráfico 3 

representa o resultado da questão: 

 

Gráfico 3 – Fatores que favorecem a incidência 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

É provável que a porcentagem de 30% represente um reflexo de omissão e 

consequência por conta da ausência de previsão legal no Código Penal Militar Brasileiro 

(BRASIL, 1969), permitindo a sensação de impunidade entre assediador e assediada. O medo 

de retaliações (25,56%) pode ter haver com as constatações expostas na questão 5, onde 

figuram os superiores hierárquicos como sendo os principais assediadores. Nesse caso devem 

ser consideradas as afirmações do psiquiatra Meloy (apud Garrido, 2002: 16): “[...] esta 

perseguição é vivida pela vítima como uma ameaça, e é potencialmente perigosa”. 
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8ª Questão: De que maneira as ocorrências de assédio sexual interferem no ambiente 

de trabalho da Polícia Militar? 

No gráfico 4 as respostas demonstraram que as ocorrências de assédio sexual no 

ambiente de trabalho da PMPA abalam o bom relacionamento entre os profissionais (50%) e 

isso é extremamente preocupante justamente porque nas ações que envolvem alto grau de 

risco complexidade operacional necessitam de grau de confiança na mesma proporção. 

Também de forma bastante preocupante a resposta “só afetam a vítima” (24,44%) leva a 

consequências para a saúde, podendo causar ansiedade, tensão, irritabilidade, depressão, falta 

de concentração, insónia, fadiga e outras perturbações de ordem física e psicológica, todas 

negativas para a PMPA como um todo, a qual necessita estar fortalecida para poder lidar com 

o público que atende diariamente, em geral pessoas humildes, fragilizadas ou desesperadas. 

 

Gráfico 4 – Efeitos do assédio sexual no ambiente 

 de trabalho da PMPA 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

9ª Questão: Quais medidas poderiam ser adotadas para coibir a prática de assédio 

sexual dentro da PMPA? 

Após se buscar a confirmação da ocorrência do assédio sexual no ambiente de 

trabalho da PMPA, esta questão se deteve em apontar medidas e soluções que podem ajudar a 

coibir a esse tipo de crime. A maioria das respostas (56,67%) apontou que “a atuação mais 

eficiente dos órgãos correcionais” é uma medida que deve ser adotada para coibir a prática de 

assédio sexual na PMPA, tal resposta pode ter forte relação com a 7ª questão, a qual trata 

sobre “o que favorece a incidência de casos de assédio sexual na PMPA”, onde foi aferido que 

30% das respostas relaciona a ausência de punição como fator que mais favorece as 

ocorrências de assédio sexual. O gráfico 5 apresenta a distribuição das respostas da questão 9: 
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Gráfico 5 – Medidas a serem adotadas 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

A pesquisa demonstrou que a quantidade de obras e publicações que tratam das 

relações entre trabalho e gênero e sobre o fenômeno do assédio sexual no ambiente de 

trabalho é bem volumosa, porém quando se trata do ambiente peculiar das corporações 

militares observa-se que as fontes de consulta reduzem drasticamente. Foi possível perceber 

que estudos direcionados para esse público apresentam uma formalidade exacerbada, como se 

os muros dos quarteis constituíssem barreiras intransponíveis e totalmente dissociados do 

mundo exterior e indiferentes às mudanças que ocorrem na sociedade e nas organizações. 

O conteúdo bibliográfico revelou que as ações e consequências relacionadas ao 

assédio sexual não são práticas recentes, pois é observado há tempos existe um 

desfavorecimento do papel da mulher nas relações de poder e gênero nas culturas dos povos 

ocidentais, mas que tem havido conquistas, avanços e compensações por conta da luta por 

igualdade entre homens e mulheres nas últimas décadas em todo o mundo. 

Com a aplicação dos questionários, observou-se que quase metade das mulheres 

lotadas em Unidades de Policiamento Ostensivo (UPO) do Comando de Policiamento da 

Capital (CPC) já sofreram assédio sexual dentro do ambiente de trabalho, resultado 

semelhante a anteriores realizados em Londres (REINO UNIDO, 2017) e pelo Portal 

VAGAS.com no território nacional. Portanto, o assédio sexual é um problema real e 

persistente, vivenciado na condição de vítima (44,44%) ou de testemunha (73,33%) pelas 

policiais militares (3ª e 4ª questões). 
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Apesar de não terem sido investigados com profundidade outros fatores 

determinantes, os resultados apontam que há predominância dos Oficiais (65,56%) como os 

principais assediadores no ambiente policial militar (5ª questão), evidenciando haver 

aplicabilidade das teorias de Michel Foucault à cerca das influências que o fenômeno do 

poder exerce sobre as questões de gênero no ambiente do trabalho. Quanto à abordagem da 

problemática envolvendo a ocorrência do assédio sexual no ambiente de trabalho (6ª questão), 

sobressaindo as respostas que afirmam falar sobre o assunto apenas em conversas informais 

(35,56%) ou então não se falar no assunto (33,33%), o que evidencia haver necessidade de se 

criar mecanismos de enfrentamento eficientes e eficazes de natureza institucional. 

Ao se buscar respostas para o que favorece a incidência de casos de assédio sexual na 

Corporação (7ª questão), sobressaíram “ausência de punições para os assediadores” (30%) e o 

“medo de retaliações contra a denunciante” (25,56%). A pesquisa propõe que é provável que 

haja uma relação ou reflexo de omissão e consequência causado pela ausência de previsão 

legal do crime de assédio sexual no Código Penal Militar Brasileiro (BRASIL, 1969), 

perpetuando a sensação de impunidade. Quanto ao medo de retaliações se supõe haver uma 

relação dessa resposta com a afirmativa de que os superiores hierárquicos figuram como 

sendo os principais assediadores (5ª questão) e ainda reforçada pelos estudos de Meloy (apud 

Garrido, 2002: 16), o qual enfatiza que “[...] esta perseguição é vivida pela vítima como uma 

ameaça, e é potencialmente perigosa”. 

Na busca por resposta sobre de que maneira as ocorrências de assédio sexual 

interferem no ambiente de trabalho da Polícia Militar, não surpreendeu a constatação de que 

esse tipo de crime abala o bom relacionamento entre os profissionais (50%) e é extremamente 

preocupante porque pode refletir de forma negativa nas ações que envolvem alto grau de risco 

ou complexidade operacional devido a falta de confiança ente os membros de equipe. 

Preocupante é a resposta “só afetam a vítima” (24,44%) cujo desdobramento pode levar a 

consequências negativas para saúde da vítima, tais como ansiedade, tensão, irritabilidade, 

depressão, falta de concentração, insónia, fadiga e outras perturbações de ordem física e 

psicológica, igualmente negativas para a saúde da Corporação. 

Por fim, a 9ª questão tratou de identificar medidas que podem ser adotadas para 

coibir a prática de assédio sexual dentro da PMPA, onde “a atuação mais eficiente dos órgãos 

correcionais” prevaleceu entre as respostas (56,67%), é possível que a incidência da resposta 

tenha forte relação com a 7ª questão, a qual se deteve sobre “o que favorece a incidência de 

casos de assédio sexual na PMPA”, sendo que “ausência de punição” (30%) foi apontada 

como fator que mais favorece as ocorrências de assédio sexual dentro da PMPA. 
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Partindo do estudo das relações entre Trabalho e Gênero com ênfase às ocorrências 

de assédio sexual no ambiente de trabalho da Corporação, a pesquisa demonstrou haver 

indícios de alta incidência desse tipo de crime, daí se conclui que há a necessidade imperiosa 

de se explorar o tema de maneira mais incisiva nos diversos eventos formativos para 

fortalecimento da conscientização do público interno, assim como aperfeiçoamento das 

atividades correcionais com treinamento especializado para lidar com tão delicada questão 

visando atacar de forma eficaz a impunidade. No entanto é extremamente importante, ao 

trabalhar a questão, contextualizar o fato negativo como reflexo negativo de um fenômeno 

maior e determinante que é justamente nosso ponto de partida: “relações entre Trabalho e 

Gênero”, passando pelas discussões de “poder”. 

Com as evidentes limitações deste estudo não é possível afirmar que tão somente 

essas duas medidas sejam suficientes para inibir a prática de assédio sexual na PMPA, porém 

o primeiro passo é justamente tentar conhecer o problema, reconhecer a sua existência, 

compreender como ele se manifesta e como está associado aos acontecimentos das dinâmicas 

da sociedade contemporânea. A partir dessa percepção é possível se pensar em planos e 

estratégias para o enfrentamento e projetar reflexos positivos, construtivos e duradouros na 

melhoria das relações interpessoais superando os conflitos de gênero do público interno. Tal 

reflexão é fundamental dado o grau de importância que o tema merece face a permanente 

busca pela valorização plena da dignidade da mulher nas fileiras da Corporação. 
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