
 

Reforçando a segurança:  
Participação da Mulher nas Forças de Segurança da América Latina e no Caribe 

 
SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
A agenda Mulheres, Paz e Segurança (MPS), lançada pela Resolução 1325 do Conselho de 
Segurança da ONU (UNSCR 1325), adotada em outubro de 2000, trouxe atenção renovada 
à importância da integração de uma perspectiva de gênero para a eficácia das operações 
militares e policiais. Também destacou a importância de aumentar a participação das 
mulheres nas forças de segurança (militares e policiais).1 
 
Este relatório examina em que medida a agenda MPS, e, de maneira mais geral, os princípios 
de igualdade de gênero, foi integrada ao setor de segurança (defesa e polícia nacional) em 14 
países da América Latina e do Caribe.  
 
A pesquisa foi encomendada pelo Programa Mulheres, Paz e Segurança do Comando Sul dos 
Estados Unidos, com o objetivo de: (a) estabelecer uma base de dados e melhores práticas 
em relação à integração da agenda de MPS nas forças de segurança e defesa da América 
Latina e do Caribe; e (b) fornecer uma estrutura para futuras parcerias entre o Comando Sul 
dos EUA e as forças de segurança e defesa na região. Embora o Comando do Sul tenha 
encomendado a pesquisa, as autoras são as únicas responsáveis pelo conteúdo deste relatório 
e por quaisquer erros ou omissões. 
 
Nossa pesquisa baseia-se em uma ferramenta de avaliação desenvolvida pela Women In 
International Security (WIIS) que examina como os países integraram os princípios da 
igualdade de gênero e a agenda MPS nas instituições e operações de segurança. 2 Mais 
especificamente, a ferramenta define indicadores que medem: (1) o nível de compromisso 
político com a igualdade de gênero e a agenda MPS; (2) como esse compromisso é traduzido 
na prática; e (3) quais medidas de responsabilidade foram adotadas - isto é, quão bem as 
políticas e práticas são monitoradas e avaliadas. 
 
Este relatório é baseado em pesquisa documental e bibliográfica em Washington DC e 
pesquisa de campo conduzida por 14 equipes de pesquisa voluntários compostos por 
membros ativos e aposentados da polícia e do exército, acadêmicos, oficiais do governo, 
legisladores e membros de organizações da sociedade civil.  
 
As conclusões de nossa avaliação examinando o nível de integração dos princípios de 
igualdade de gênero e a agenda MPS nas forças de segurança e defesa na América Latina e 
no Caribe são apresentadas a seguir. 

 
1 Neste projeto, estamos examinando as forças militares e as forças policiais nacionais (polícia que opera em 
nível nacional, não em nível local ou municipal). 
2O relatório é baseado em uma metodologia desenvolvida por Women In International Security (WIIS) no 
contexto de um projeto que avaliou o quão bem as forças armadas nos estados membros da OTAN haviam 
integrado os princípios da igualdade de gênero e a agenda MPS. Veja: Chantal de Jonge Oudraat et al, Gender 
Mainstreaming: Indicators for the Implementation of UNSCR 1325 and its Related Resolutions- the 1325 
Scorecard: Preliminary Findings (Brussels: NATO, 2015). 
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AVALIAÇÃO REGIONAL GERAL 
 
A integração geral dos princípios de igualdade de gênero e a agenda MPS nas forças de 
segurança e defesa da região (todos os países combinados) é robusta, com uma pontuação 
média de 64.6 (em uma escala de 1-100).  
 
Muitos países da América Latina e do Caribe contam com fortes estruturas normativas para 
a igualdade de gênero, são parte da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres (CEDAW) e professam apoio à agenda MPS. Isto fornece 
um forte pano de fundo para a integração da agenda de igualdade de gênero e MPS no setor 
de segurança e defesa. Não obstante, na maioria dos países, a retórica política muitas vezes 
não é seguida por uma implementação consistente. Além disso, a maioria dos países carece 
de mecanismos sistemáticos de monitoramento e avaliação (veja a Figura1). 
 
Figura 1: Pontuações Regionais Médias Gerais 
 

                              
 
Dos 14 países examinados para este relatório, quatro países obtiveram pontuação acima da 
média regional. Quatro países pontuaram em torno da média regional e seis países ficaram 
abaixo da média regional. O que é comum aos países com pontuação alta é que eles têm 
pontuações fortes em todos os níveis (veja a Figura1). 
 
Para muitas organizações policiais e militares da região, a igualdade de gênero e a integração 
da agenda MPS estão focadas no número de mulheres nas forças. Dito isso, a incorporação 
da perspectiva de gênero e a integração da agenda das MPS nas forças militares e policiais 
nacionais requerem mais do que apenas adicionar mulheres; também requer a integração de 
uma perspectiva de gênero nas operações e a abordagem das normas e estereótipos de gênero 
nas próprias organizações. As organizações militares e policiais são construtos altamente 
ligados ao gênero masculino. Introduzir as perspectivas de gênero e aumentar o número de 
mulheres não é algo natural para essas instituições. A mudança só ocorre com uma liderança 
forte do topo e atenção contínua e sistemática em todos os níveis das organizações militares 
e policiais. 
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Tabela 1: Pontuação Nacional Média por Categoria 
 

País Importância 
Nacional e 
Vontade 
Política 

Política & 
Prática 

Monitoramento 
Relatório e 
Avaliação 

Pontuação total 

Argentina 98 90 68 90 

Brasil 44 51 48 49 

Chile 85 75 64 76 

Colombia 51 47 68 50 

Costa Rica 80 88 100 87 

República Dominicana 63 58 48 58 

Equador 72 56 60 60 

Guatemala 78 52 36 55 

México 60 59 40 58 

Panamá 62 63 60 66 

Paraguai 67 68 44 66 

Peru 58 57 60 57 

Trinidad e Tobago 55 64 36 60 

Uruguai 78 70 76 72 

Média Regional 68 64 57.70 64.60 

 
PRINCIPAIS ACHADOS POR CATEGORIA 
 
Todos os países foram avaliados usando conjuntos simples de indicadores que medem a 
vontade política, a institucionalização dos princípios WPS nas políticas e práticas e se os 
mecanismos de monitoramento e avaliação foram implementados. 
 
Compromisso Político  
A medida mais importante de vontade política é se os países adotaram Planos Nacionais de 
Ação (PNAs) de MPS. 

● Dos 14 países pesquisados em nosso relatório, 5 desenvolveram Planos Nacionais de 
Ação de MPS e cinco estão em processo de desenvolver um PNA de MPS.  

● Na maioria dos países, a agenda da MPS e os PNAs de MPS são vistos no contexto 
de compromissos externos, principalmente as operações de manutenção da paz da 
ONU. Enquanto a maioria dos países vê a agenda MPS como aplicável apenas a 
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conflitos armados, alguns países da região integraram desafios de segurança humana, 
como tráfico de pessoas (Argentina) ou direitos dos refugiados (Brasil).  
 

Institucionalização (Política e Prática) 
Os PNAs são mais eficazes quando são acompanhados de planos de implementação 
detalhados.  

● A maioria dos países carece de planos de implementação específicos com metas e 
recursos claramente definidos para implementação. 

● Em todos os países da região, as mulheres continuam sub-representadas nas forças 
armadas e na polícia. Ainda menos mulheres alcançam altos cargos. Muitas forças de 
segurança têm políticas que excluem ou limitam (por meio da imposição de limites) 
a participação das mulheres na polícia ou nas forças armadas. Poucos países têm 
estratégias de recrutamento bem definidas ou estabeleceram metas para aumentar a 
participação das mulheres nas forças de segurança. 

● A prevenção do assédio e do abuso sexual é fundamental para criar um ambiente de 
trabalho amigável para as mulheres, mas poucos países têm programas para lidar com 
o assédio ou o abuso.  

● O conhecimento sobre a agenda de MPS permanece limitado e o treinamento sobre 
gênero e a agenda de MPS é ad-hoc e assistemático. 

 
Monitoramento e Relatórios 
Monitoramento e relatórios são essenciais para aprender e identificar o progresso. As práticas 
de monitoramento e avaliação devem ser parte integrante de qualquer PNA e plano de 
implementação e incluir todas as partes interessadas, incluindo organizações da sociedade 
civil, nos estágios de planejamento e implementação. 

● Poucos países na região possuem mecanismos robustos de monitoramento e avaliação 
que envolvem a sociedade civil.  

● Dados desagregados por sexo sobre mulheres nas forças armadas e na polícia não são 
coletados ou publicados sistematicamente.  

 
PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES 
 
O relatório conclui com dois conjuntos de recomendações. Um é para governos da região e 
suas forças militares e policiais. A outra é para a região como um todo e identifica ações 
específicas que os países da região e o governo dos Estados Unidos (incluindo o 
Departamento de Defesa e o SOUTHCOM) podem realizar para avançar a agenda MPS e 
solidificar as parcerias na região. 
 
Ações Nacionais: 
Todos os países da região possuem fortes estruturas normativas de igualdade de gênero. Isso 
deve fornecer uma base sólida para os governos da região aplicarem a vontade política 
necessária para desenvolver os PNAs de MPS. Os PNAs mais eficazes são esforços conjuntos 
que envolvem todas as partes interessadas governamentais e não governamentais e cobrem 
toda a gama de desafios de segurança, incluindo segurança humana e desafios de segurança 
não militar. 
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● Todas as agências participantes (incluindo as forças armadas e a polícia) devem 
desenvolver planos de implementação com metas e pontos de referência claros para 
medir o progresso. 
 

● Os governos devem respaldar seu compromisso com os PNAs e planos de 
implementação, comprometendo-se com os recursos necessários – de pessoal e 
financeiros - para garantir uma implementação eficaz. 
 

● As legislaturas devem se envolver ativamente no desenvolvimento de PNAs sobre 
MPS. Eles devem exigir que o executivo apresente atualizações do PNA em 
intervalos regulares e aprove os orçamentos com fluxos de financiamento dedicados 
para os PNAs e planos de implementação. 
 

● Os mecanismos de monitoramento e avaliação devem ser transparentes e incluir 
membros da sociedade civil. Os atores da sociedade civil são essenciais para garantir 
a transparência e fornecer experiência na implementação eficaz dos PNAs. 

O aumento do número de mulheres nas organizações policiais e militares e a integração da 
perspectiva de gênero nas operações requerem ações em diferentes níveis. 

● As organizações militares e policiais devem desenvolver planos de implementação 
de MPS específicos da organização. Isso pode ser realizado mesmo na ausência de 
um PNA. Países como Argentina e Colômbia desenvolveram e implementaram 
planos de implementação nas forças armadas com eficácia antes que os PNAs fossem 
desenvolvidos. 
 

● Em termos de equilíbrio de gênero, os militares e a polícia devem remover todas as 
exclusões que limitam a participação plena das mulheres nas forças de segurança e 
defesa. Eles também devem desenvolver programas de recrutamento e estabelecer 
metas para aumentar o número de mulheres nas fileiras. Os militares e a polícia devem 
coletar e publicar regularmente dados desagregados por sexo sobre as mulheres nas 
fileiras. 

 
● Em termos de integração das perspetivas de gênero nas operações e, de maneira mais 

geral, no desenvolvimento de uma estratégia de integração de gênero, os militares e 
a polícia devem nomear Conselheiros de Gênero (GENADs). Os GENADs ajudam 
no desenvolvimento de estratégias organizacionais de integração de gênero, garantem 
que os exercícios e operações policiais e militares integram uma análise de gênero e 
aconselham sobre a educação e o treinamento de soldados e oficiais com relação à 
agenda de MPS. Para serem eficazes, os GENADs devem estar localizados no nível 
de comando mais alto. Além dos GENADs, as organizações militares e policiais 
devem indicar Pontos Focais de Gênero (GFPs) nos níveis mais baixos da 
organização. Os GFPs são essenciais para garantir que a implementação ocorra em 
todos os níveis. 
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Ações internacionais e regionais: 
 

A América Latina e o Caribe têm muita experiência que deve ser utilizada para o bem de 
toda a região. Infelizmente, o intercâmbio e o aprendizado entre as forças de segurança da 
região são ad-hoc, irregulares e não sistemáticos. Os países da região, incluindo o governo 
dos Estados Unidos (US DoD e US SOUTHCOM), devem criar um Centro de Excelência da 
MPS para forças de segurança (militares e policiais) que possa apoiar a integração da agenda 
MPS em toda a região. O Centro - um empreendimento governamental multilateral - deve 
buscar engajar ativamente as partes interessadas não governamentais. O Centro funcionaria 
como um centro regional de apoio às forças militares e policiais da região. As áreas de 
responsabilidades incluem: 

● Pesquisa: encorajar esforços de pesquisa colaborativa nacional e regional e focar em 
tópicos de apoio à integração da agenda MPS nas forças de segurança, tais como 
medidas para eliminar barreiras para a participação das mulheres nas forças militares 
e policiais, monitoramento e avaliação de práticas, coleta e publicação de dados 
desagregados por sexo sobre equilíbrios de gênero nas forças; 

● Educação e Treinamento: facilitar o desenvolvimento e ensino de currículo de MPS 
e gênero em treinamento para militares e policiais; 

● Convocação de stakeholders: intercâmbio de boas práticas; 
● Apoio técnico: para o desenvolvimento de PNAs sobre MPS e planos de 

implementação, particularmente planos de implementação para militares e polícias. 

Mais especificamente, o governo dos Estados Unidos (US DoD e US SOUTHCOM) deve 
incorporar as discussões de MPS em todos os engajamentos, inclusive em todos os 
engajamentos de líderes militares e de segurança. Eles também devem incentivar a 
participação das mulheres em quaisquer programas de treinamento com financiamento 
externo que eles forneçam aos parceiros regionais, exigindo que uma certa porcentagem de 
mulheres militares e policiais participem do treinamento. 


