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 Olá Betina Barros, sair 

TEMA DA SEMANA

Violência contra as mulheres nos quartéis

Casos recentes de assédio e importunação sexual contra profissionais de segurança em suas corporações
revelam a necessidade de ampliar o debate sobre o tema no país

Camila Paiva
5 de maio de 2021

INSTAGRAM/PMESP

Movimento Somos Todas Maria, em defesa das policiais, recebeu mais de 300 denúncias 

Ser mulher no ambiente militar não é nada fácil. Afinal, as instituições militares foram feitas por homens e para os homens. Nesse
sentido, as mulheres muitas vezes são vistas como "invasoras" desse espaço, não sendo incomum ouvir que ali não é o lugar delas.
Se, em uma sociedade machista e patriarcal, que vê o corpo da mulher como propriedade do homem ou algo público, já é difícil pra
mulher lidar com certas situações, imaginem dentro de uma corporação composta por cerca de 90% de homens e apenas 10% de
mulheres. Some-se a isso uma estrutura rígida hierarquizada, cheia de regulamentos, que coloca um superior hierárquico numa
posição de poder absoluto acima do seu subordinado, e o resultado não poderia ser outro: casos frequentes de assédio e
importunação sexual dentro dos quartéis.

Acompanhamos o caso recente da Soldado Jéssica, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que foi assediada sexualmente pelo
seu Comandante de Batalhão, a maior autoridade em seu local de trabalho. Casada e com filhos, ela negou as investidas e, em
consequência disso, enfrentou um terror de perseguição, ameaças, humilhações e violência psicológica indescritíveis. Jéssica saiu
de sua terra natal para São Paulo em busca do sonho de ser PM, mas se viu dentro de um pesadelo. No final, teve que se afastar do
trabalho, inicialmente por dispensa médica em virtude de sua saúde mental ter sido destruída por seu assediador. Mas, sem apoio
institucional nenhum, foi mais além e entrou de licença por dois anos, tendo seu salário suspenso em razão de ser vítima de um
crime. Existe alguma lógica nisso? Claro que não, e, como se não bastasse, a única saída que passa pela cabeça dela agora é sair
da corporação pela qual tanto lutou para fazer parte, abrindo mão não só de sua carreira, mas também do próprio sustento.

A situação é extremamente revoltante, mas é uma realidade que grita dentro da caserna. Ao mesmo tempo, é um assunto proibido,
um tabu, afinal precisamos preservar a "imagem das Instituições". Mas, diante disso, quem está preservando nossas profissionais?

javascript:void(0)
https://www.fontesegura.org.br/adm/log_out.php?out=1


29/09/2021 12:58 Fonte Segura

https://www.fontesegura.org.br/adm/page/page_editor#1054 2/2

 Olá Betina Barros, sair 
Zelar pela imagem da corporação é, acima de tudo, coibir e punir com rigor qualquer tipo de prática nesse sentido, é defender as
mulheres que estão ali arriscando suas vidas para proteger a sociedade e que não estão sendo protegidas. Mais do que nunca,
precisamos encarar que esse problema existe e desenvolver políticas institucionais urgentes para combater o assédio sexual dentro
dos muros dos quartéis.

Ano passado aconteceu um episódio na Polícia Militar do Ceará, em que um sargento postou um áudio em um grupo de Whatsapp
dizendo que as mulheres nos quartéis deveriam servir exclusivamente para "desestressar " os homens, com o cunho sexual e
pejorativo. A mensagem prosseguia com o sargento dizendo que era muito estressante ser policial militar para o homem, e que as
mulheres militares deveriam ficar esperando eles retornarem do quartel pra ficar mais uma hora com um, depois meia hora com
outro, sugerindo a prestação de favores sexuais por parte delas. Tomada por extrema indignação, fiz um vídeo reproduzindo o
referido áudio e compartilhei nas redes sociais, servindo de gatilho para várias mulheres que o assistiram. O resultado foi uma
enxurrada de mais de 300 depoimentos em minhas redes sociais de mulheres relatando os casos mais absurdos possíveis de
machismo, assédio e importunação sexual sofridos dentro da sua corporação; mulheres que foram aposentadas como loucas,
pacientes psiquiátricas incapazes de continuar no serviço ativo; mulheres que foram estupradas, perseguidas, ameaçadas,
transferidas, sofreram aborto, perderam o emprego, tentaram suicídio e todo tipo de situação bizarra decorrente dessa prática.

Para tentar enfrentar esse tipo de horror, criamos um movimento nas redes sociais chamado Somos Todas Marias, em que
reproduzimos muitos desses relatos para que o poder público e a sociedade tomassem ciência da gravidade dessa realidade e que
assim buscássemos uma solução efetiva para tal. Que a repercussão do caso da Jéssica venha fortalecer essa luta e inspirar outras
mulheres a não se calarem e a denunciarem esses criminosos. Não descansaremos enquanto nossas mulheres e profissionais de
segurança pública possam também sentirem-se seguras em seu ambiente de trabalho, sem qualquer tipo de molestação, e com o
respeito e a vigilância de toda a nossa sociedade.
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