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O presente estudo pretende explorar as condições de trabalho das mulheres nas instituições 

policiais do estado do Rio Grande do Sul, abordando questões referentes a fardamento, 

equipamentos e infraestrutura. O trabalho se insere no projeto de pesquisa intitulado “A 

condição das mulheres nas polícias brasileiras”, realizado pelo Grupo de Pesquisa Violência e 

Cidadania do IFCH/UFRGS. Tal projeto tem como tema de investigação a participação das 

mulheres nas instituições policiais no país, tendo como foco principal de análise as relações 

de poder e as violências vivenciadas pelas policiais, tanto no cotidiano institucional, quanto 

aquelas decorrentes do trabalho policial. A metodologia consistiu na realização de grupos 

focais com mulheres policiais atentando para as diferentes hierarquias das duas instituições 

onde a pesquisa foi realizada, Polícia Civil e Polícia Militar. Na Polícia Militar/RS os grupos 

foram divididos entre Praças, Oficiais e Tenentes; e na Polícia Civil/RS os grupos foram 

divididos entre Agentes e Delegadas. Posteriormente as gravações - para a análise - os dados 

foram codificados em diferentes nós temáticos através do software Nvivo10. A pesquisa ainda 

encontra-se em fase de desenvolvimento, mas de forma geral as primeiras conclusões obtidas 

através das falas dessas mulheres mostram que a precariedade com relação às condições de 

trabalho se coloca para todos os profissionais, entretanto, há dificuldades específicas às 

mulheres, evidenciando que a instituição policial ainda não seria pensada para acolhê-las, 

multiplicando assim obstáculos e desafios a serem enfrentados.  


