
63 Anos de 
Presença 

Feminina nas 
Polícias Militares 

do Brasil



Agenda

Emprego de Mulheres nas PM’s: Objetivos Iniciais e Atividades 
Principais

Marco Legal: Avanços e Conquistas das Mulheres PM’s

Emprego de Policiais Militares Femininas em Missões de Paz da ONU

Visão de Futuro: Novo PNA e a Agenda Mulheres, Paz e Segurança.



Ingresso das Mulheres nas Polícias Militares

1955 - Criação de 
um Corpo Feminino
na Guarda Civil do 

Estado de São Paulo

1970 – Cresce o 
Ingresso de 

Mulheres nas
Polícias Militares

1980/90 –
Unificação dos 

Quadros Feminino e 
Masculino

Acompanha um contexto de crescente redemocratização política e projetos de 
humanização das Polícias buscando adotar modelos baseados em uma segurança 

cidadã. 
humanização das Polícias buscando adotar modelos baseados em uma segurança 

Apresentador
Notas de apresentação
As Mulheres iniciaram suas atividades nas polícias como parte de um Corpo Feminino da Guarda Civil de São Paulo em 1955, primeiro efetivo feminino no Brasil e pioneira também na América Latina. Este processo se expandiu para a maioria dos Estados e DF na década de 70 e finalmente se consolidou com a unificação dos quadros de efetivos na década de 80, acompanhando um contexto de crescente redemocratização política e projetos de humanização das Polícias, numa busca de modelos baseados em uma segurança cidadã. 



Por que Incorporar Mulheres nas Forças Policiais 
responsáveis pela Ordem Pública?

Oferecer atendimento 
adequado a grupos 

vulneráveis 
(Mulheres, Crianças, 

Idosos…)

Oferecer atendimento 
Estratégia de 

Aproximação da 
População 

Melhorar a Imagem 
Institucional 

(Humanização)

Apresentador
Notas de apresentação
A Polícia Feminina iniciou suas atividades realizando policiamento naRodoferroviária de Curitiba, Agência Central dos Correios, Biblioteca Pública eAeroporto Internacional Afonso Pena. E, eventualmente, nos museus, parques,exposições, e outros locais públicos; bem como, no carnaval de rua e nos estádiosde futebol, assumindo em seguida outras modalidades de policiamento da PMPRcomo Policiamento de Trânsito, Penitenciária Feminina do Paraná, PoliciamentoMontado, Patrulha Escolar, Policiamento Rodoviário e Operações Especiais.








Presença de Mulheres nas Polícias Militares

11%

89%

Policiais Militares por Sexo
(24 Estados + DF) 

Feminino Masculino

43.272 
Policiais 
Militares 

Femininas

Apresentador
Notas de apresentação
Em 2019 nós comemoramos 63 anos da presença feminina na Segurança Pública, e hoje representamos 11% do efetivo total das Polícias Militares do Brasil, o que corresponde a aproximadamente 43.272 Policiais Militares Femininas.



Emprego de Policiais 
Militares Femininas em 
Missões de Paz da ONU



Inicia-se na década de 90 quando as Operações de Paz assumiram um caráter 
multidimensional e a UM Police passa a expandir sua missão com um aumento em 

operações autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU. 

Até o momento, já foram desdobrados 439 PPMMS Brasileiros em apoio à ONU em 

11 países: Angola, Moçambique, Guatemala, El Salvador, Ex-Iuguslávia, Kosovo, 
Sudão, Timor Leste, Guiné-Bissau, Sudão do Sul, Haiti. 

PARTICIPAÇÃO DAS POLICIAS MILITARES BRASILEIRAS NA ONU



5%

95%

PPMM’S QUE PARTICIPARAD DE 
MISSÃO DE PAZ (POR SEXO)

FEM MASC
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ATUAÇÃO DAS FORÇAS POLICIAIS MILITARES BRASILEIRAS
EM MISSÃO DE PAZ (POR PAÍS)

MASC FEM

41 22

PARTICIPAÇÃO DAS POLICIAS MILITARES BRASILEIRAS NA ONU

22 
Policiais 

Femininas








O EMPREGO DE MULHERES POLICIAIS MILITARES EM MISSÕES 
DE PAZ É FUNDAMENTAL PARA: 

Capacitar as mulheres na comunidade anfitriã.

Responder às necessidades específicas das mulheres ex-combatentes durante o processo 
de desmobilização e reintegração na vida civil;

Ajudando a tornar a força de paz acessível às mulheres na comunidade;

Atender e entrevistar sobreviventes de violência baseada em gênero;

Orientação na formação de cadetes femininos em academias policiais militares;

Proporcionar uma interação com mulheres em sociedades onde as mulheres são 
proibidas de falar com homens.

Apresentador
Notas de apresentação
A presença de mulheres mantenedoras de paz também pode:��     - ajudar a reduzir conflitos e confrontos;�     - melhorar o acesso e apoio às mulheres locais;�     - fornecer modelos para as mulheres na comunidade;�     - proporcionar uma maior sensação de segurança às populações locais, incluindo mulheres e crianças;�     - ampliar o conjunto de habilidades disponíveis em uma missão de manutenção da paz.A Polícia da ONU age promovendo a paz e a segurança internacionais, apoiando, reforçando e restabelecendo a segurança patrulhando as comunidades, aconselhando os serviços policiais domésticos, aumentando a conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos, restaurando e promovendo a segurança pública e o estado de direito. A polícia das Nações Unidas fornece apoio operacional para as contrapartes do Estado anfitrião, inclusive para proteger os civis; ajudar a facilitar eleições seguras; investigar incidentes de violência sexual e de gênero; ou prevenir e combater o crime organizado grave e violento. A Polícia das Nações Unidas também ajuda na reforma, reestruturação e desenvolvimento de serviços policiais do Estado-sede e outras agências de aplicação da lei.



Novo PNA e a Agenda Mulheres, Paz e SegurançaNA e a Agenda Mulheres, Paz e Segura

 Maior inclusão da Policial Militar, sua História e seus desafios na 
implementação dos pilares da Agenda Mulheres, Paz e Segurança.

 Diagnóstico de Estruturas (tanto as necessárias à Profissional para 
melhorar a prestação de serviços, quanto as empregadas no 
atendimento, prevenção e proteção de grupos vulneráveis).



Novo PNA e a Agenda Mulheres, Paz e SegurançaNA e a Agenda Mulheres, Paz e Segura

 Apoio à profissional e promoção do envio de mulheres para Missões de Paz 
junto às Polícias Militares dos Estados e do DF, bem como ao Conselho 
Nacional de Comandantes Gerais das PM’s do Brasil (CNCG);

 Coordenação do emprego de policiais femininas em Missões de paz no 
Ministério da Segurança Pública, bem como a promoção da capacitação, 
habilitação da profissional, entre outros.

 Maior participação e integração das Polícias Militares nos processos de 
emprego e gestão dos seus efetivos em Missões de Paz (benefícios tangíveis 
e intangíveis às Instituições).
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