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“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino 

biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea 

humana assume no seio da sociedade, é o conjunto da 

civilização que elabora esse produto intermediário entre o 

macho e o castrado que qualificam de feminino. Somente a 

mediação de outrem pode construir um indivíduo como um 

Outro. Enquanto existe para si, a criança não pode apreender-

se como sexualmente diferençada. Entre meninas e meninos, o 

corpo é, primeiramente, a irradiação de uma subjetividade, o 

instrumento que efetua a compreensão do mundo: através dos 

olhos, das mãos e não das partes sexuais que apreendem o 

universo”. 

 

Simone de Beauvoir 



 

 

 

                                                          RESUMO 
 

 

A pesquisa que resultou na presente dissertação tem como objetivo geral identificar os 

avanços e os desafios das políticas voltadas para a questão de gênero na Marinha do Brasil, 

através de uma pesquisa sobre o processo de inserção de mulheres, como militares, na Escola 

de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina – EAMSC, e as relações de gênero ai 

vivenciadas. Buscou-se, assim, compreender as dinâmicas das relações dispares de poder, 

analisando as representações sociais dos militares da Marinha de ambos os sexos sobre as 

relações de gênero em suas carreiras, com base nos instrumentos normativos vigentes na 

atualidade. Metodologicamente a pesquisa foi desenvolvida como um estudo de caso de 

caráter qualitativo, utilizando-se como procedimentos a análise documental e bibliográfica, 

completada com a pesquisa de campo, através da observação direta da pesquisadora que atua 

profissionalmente na Instituição, e da realização de entrevistas com militares oficiais e praças
1
 

que vivenciaram e vivenciam transformações nas relações de gênero na Instituição em pauta.  

Os resultados decorrentes desta investigação apontam, em linhas gerais, para uma situação de 

tensão gerada pelo impedimento das militares de exercerem plenamente as tarefas exercidas 

pelos militares masculinos, sendo restringido o espaço de atuação e de poder feminino, e por 

atitudes discriminatórias contra as militares no cotidiano da Instituição. Os resultados acusam, 

deste modo, que os avanços nas relações de gênero na Marinha do Brasil, nos 30 anos de 

liberação para o ingresso feminino na condição de militares, estão aquém do desejável e 

evidenciam a necessidade de ampla e profunda discussão interna, extensiva à sociedade, sobre 

a revisão das políticas públicas de gênero implementadas, para que seja possível a inclusão 

efetivamente democrática das mulheres na Marinha Brasileira, com a quebra, de fato, do 

estereótipo ainda vigente que identifica o contexto de atuação das Forças Armadas como um 

locus de atuação prioritariamente masculino. 

 

Palavras Chave: políticas públicas, gênero, Marinha do Brasil 

 

 

 

 

                            

                                                           
1
 Praças é o sinônimo usado dos níveis hierárquicos das forças militares inferiores aos Oficiais: soldados, cabos, 

sargentos e suboficiais. 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The general aim of the research that led to this dissertation was to identify the advances and 

challenges relating to policies on the issue of gender in the Brazilian Navy, through a survey 

on the process of inclusion of women, as military personnel, in the naval school Escola de 

Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina – EAMSC, and the gender relations experienced 

within the Institution. It sought to understand the dynamics of the disparate power relations, 

analyzing the social representations of military Navy personnel of both sexes concerning 

gender relations in their careers, based on the regulatory instruments currently in force. In 

terms of methodology, the research took the form of a qualitative case study, using the 

procedures of document analysis and literature review, followed by field research, through the 

direct observation of the researcher, who works at the institution, and interviews with military 

officers and “praças”
2
 who have experienced and are experiencing changes in gender relations 

in the Institution in question. The results of the investigation indicate, in general terms, a 

situation of tension generated by the impediment of military personnel from fully exercising 

the tasks carried out by male personnel, restrictions on the arena of operation and female 

power, and discriminatory attitudes towards military personnel in the day-to-day life of the 

Institution. The results therefore highlight that the advances in gender relations in the 

Brazilian Navy, over the thirty years since the entry of women into the military personnel has 

been permitted, falls short of what is desired, and shows a need for widespread and in-depth 

internal discussion, extending to society in general, on the revision of public policies on 

gender that have been implemented, so as to enable the effective democratic inclusion of 

women in the Brazilian Navy, breaking with the still commonly held stereotype that identifies 

the context of operation of the Armed Forces as a locus of action that is a predominantly male 

preserve. 

 

Key words: Public policies, gender, Brazilian Navy 

 

 

 

 

                                                           
2
 Praças is the term used to refer to all hierarchical levels of the military forces below officer rank. It includes 

soldiers/seamen, corporals, sergeants and NCOs/Sub-officers. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

 

Este trabalho está voltado para a avaliação dos resultados das políticas 

públicas referentes à inserção feminina no campo militar, especificamente na Marinha 

do Brasil, através de um estudo de caso na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa 

Catarina – EAMSC. Tem como ponto de partida as significativas transformações 

relativas à ampliação dos direitos das mulheres, de um modo geral, ocorridas nas 

últimas décadas, e sua indiscutível importância, na atualidade, para a consolidação da 

cidadania de gênero e da democracia. 

A pesquisa focaliza principalmente os efeitos destas políticas públicas que 

permitiram a feminização de uma das Forças Armadas brasileiras, no que diz respeito às 

condições de acesso e atuação nesta Instituição, buscando identificar os avanços e 

pontos de tensão resultantes da carreira diferenciada a que tem acesso as militares, e das 

relações de gênero vivenciadas no contexto em pauta. 

No Brasil, os movimentos feministas se originaram no século XIX. As 

primeiras manifestações desafiaram o modo conservador que excluía a mulher da vida 

pública, como também propunham além da igualdade política a emancipação feminina, 

tendo como base as relações de dominação masculina sobre a feminina até então 

vigentes.  Tais manifestações reivindicavam o direito ao voto, à educação e a 

profissionalização da mulher. 

Como destaca Almeida (2008), o século XX foi significativamente marcado 

por movimentos e avanços internacionais e nacionais na conquista de direitos sociais e 

políticos das mulheres. 

A feminização das Forças Armadas brasileiras aconteceu nesse contexto. De 

fato, além de outros aspectos que facilitaram a inclusão feminina nas Forças Armadas 

brasileiras, relativos ao próprio contexto militar, dos quais trataremos mais adiante, as 

longas lutas travadas pelas feministas no século passado em defesa da igualdade de 

direitos sociais e políticos entre homens e mulheres também contribuiu para o ingresso 

das mulheres nas Forças Armadas. 
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Do mesmo modo, há de se considerar a importância de iniciativas de 

organismos internacionais, dentre os quais da Organização das Nações Unidas (ONU), 

que através da Resolução 1.325 de seu Conselho de Segurança, de 31 de outubro de 

2000, vem incentivando a presença das mulheres nos conflitos, buscando resolução e 

prevenção dos conflitos armados, como também a OTAM, que busca aumentar o 

número e a inserção feminina incentivando a formação militar e qualidade de vida das 

recrutas. (CEDAW, 2008). 

Por outro lado, conforme Mathias (2005), as sociedades latino-americanas, 

marcadas pelo catolicismo e pelo patriarcado, coibiram por décadas o ingresso das 

mulheres nas instituições militares e escamotearam informações sobre sua presença 

ativa em batalhas como na Retirada de Laguna, um dos episódios mais importantes do 

envolvimento do Brasil na Guerra do Paraguai ou da “Tríplice Aliança”, na qual estima-

se, de acordo com o autor, que 200 mulheres tiveram presença ativa nas frentes de luta. 

A presença das mulheres nesta e em outras batalhas sempre foi ignorada ou quando 

mencionada salientava-se apenas que exerceram funções de caráter administrativo ou 

assistencial. 

Apesar destas limitações decorrentes de valores conservadores, o processo 

de incorporação da mulher na esfera militar, na América Latina, antecipou-se em 

relação a de países europeus e da América do Norte. Iniciou-se no México, no ano de 

1938, depois na Guatemala em 1967, em seguida no Paraguai e Honduras, em 1970. 

No Brasil coube a Marinha, em 1980, através do projeto de Lei nº 010/80, 

dar início a referida inserção feminina, ao criar o “Quadro Auxiliar Feminino”, onde 

ingressaram 206 oficiais e 306 praças. Vale lembrar que a presença feminina na 

condição de militar, ocorreu na Aeronáutica apenas a partir de 1996, e no Exército, de 

1997. 

Embora a participação feminina nos quartéis venha aumentando 

anualmente, conforme o Anuário Estatístico da Marinha (BRASIL, 2009), a taxa média 

anual de crescimento dos militares do sexo masculino no período de 1984 – 2009 é de 

7%. No mesmo período, em relação aos militares do sexo feminino esta taxa é de 

1,10%.  

Além da presença feminina ser significativamente menor que a masculina, 

no que diz respeito à Marinha, às militares mulheres tem sido atribuídas funções 

técnicas e  administrativas, ou seja, distanciadas das funções de combate (SILVA, 
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2007). De acordo com Almeida (2008, p. 53), “(...) Às mulheres militares foi negado o 

lugar e a formação em funções de combate a despeito da sua competência e desejos”. 

Constata-se, deste modo, que na cultura organizacional da Marinha há 

diferenças importantes definidas pelo binômio hierarquia/disciplina, entre o pessoal 

militar do quadro de praças (marinheiro, cabo, sargento e suboficial) e do quadro de 

oficiais (tenente, capitão-tenente, capitão-de-corveta, capitão-de-fragata, capitão-de-

mar-e-guerra e almirante), o que têm também determinado algumas diferenças na 

construção das relações de gênero no ambiente militar. 

Ou seja, conforme Silva (idem), nesta instituição militar os homens 

desempenham várias funções às quais as mulheres não têm acesso, pois nela ainda 

vigoram interpretações sobre uma suposta identidade feminina pautada na fragilidade 

física, impedindo-a de participar das atividades de guerra envolvendo combates, por 

serem consideradas “frágeis e indefesas”. Tais explicações de caráter bio-psiquico 

apontam, nestes termos, para aspectos de cunho sociocultural, como base para uma 

justificativa que legitima a supremacia masculina e as relações de gênero desiguais na 

referida Instituição, a despeito de passados já trinta anos da implementação das políticas 

públicas de inclusão das mulheres neste contexto.  

A autora chama a atenção à sobrevalorização da presença masculina e 

branca na Marinha, especialmente nos postos mais altos ou postos de comando, uma vez 

que não há presença de mulheres e negros em postos de Oficial General
3
. 

Com base nestas constatações preliminares, a pesquisa que resultou na 

presente dissertação tem como objetivo geral identificar os avanços e os desafios das 

políticas voltadas para a questão de gênero na Marinha brasileira, através de uma 

abordagem qualitativa sobre as condições de inserção das mulheres, como militares, na 

Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC), e as relações de gênero 

ai vivenciadas. 

Para tanto, foram delimitados os seguintes objetivos específicos:  

 

- identificar e comparar as formas e as motivações para o acesso à carreira 

militar por parte de militares de ambos os sexos; 

- identificar e comparar as representações sociais de miliares de ambos os 

sexos sobre as funções exercidas e as possibilidades de ascensão na carreira militar; 

                                                           
3
 Oficial General: É o círculo mais elevado da hierarquia militar, composto pelos postos de Contra-

Almirante; Vice-Almirante e Almirante de Esquadra. 
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- analisar, em linhas gerais, a dinâmica das relações de gênero e de poder na 

Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC). 

Várias são as razões que justificam e que motivaram a realização da 

pesquisa sobre a problemática em pauta. 

Minha escolha por um estudo dessa natureza como dissertação de Mestrado 

foi motivada inicialmente por fazer parte da Instituição onde ocorreu a pesquisa, no 

quadro de Servidores Civis da Marinha do Brasil como professora de Ensino Básico 

Federal, desde janeiro de 2008, e pela motivação despertada no PMGPP para estudar 

aspectos culturais relativos à implementação de políticas públicas.  

Assim é que minha convivência cotidiana no ambiente social desta 

Instituição pública na qual atuo me permitiu identificar uma cultura específica que 

possui códigos próprios com rígidos padrões de hierarquia e disciplina e com diferenças 

de gênero, tanto estabelecidas institucionalmente quanto vivenciadas informalmente em 

seu cotidiano. Estas constatações preliminares me instigaram a delimitar 

academicamente o objeto e os objetivos da presente pesquisa, ciente, contudo, do 

desafio de ter que dar conta de avançar na compreensão de ambiente militar tão 

complexo, carregado de símbolos e marcado historicamente pelo domínio masculino. 

Por outro lado, a constatação de que a produção acadêmica sobre a inserção 

feminina nas Forças Armadas é relativamente pequena foi outro aspecto que me 

motivou a investir nesta pesquisa. Segundo Mathias (2005), esse é um tema duplamente 

ausente no debate acadêmico, ou seja, o estudo da “mulher militar” não desperta 

interesse pelos pesquisadores que se dedicam aos estudos de gênero, como também 

pelos sociólogos militares. 

Já a produção acadêmica na área das ciências sociais sobre militares é vasta, 

porém a maioria dos trabalhos analisa as instituições militares sob a ótica de sua atuação 

em regimes repressivos. Seja por difícil acesso às organizações militares, ou pelo 

trauma deixado pela relativamente recente Ditadura Militar, no Brasil, a questão é que 

são raros os trabalhos que tratam a instituição militar como um objeto legítimo de 

análise sem esta conotação contextual. (TAKAHASHI, 2002; CASTRO, 1990; 

MATHIAS, 2005).  

Por último, vale destacar que ao escolher como tema desta investigação a 

análise da problemática em questão, levei também em consideração a possibilidade de 

socializar, através da reflexão acadêmica e da divulgação dos conhecimentos 



17 

 

 

 

produzidos através dela, questionamentos sobre a realidade investigada e a contribuir 

para uma maior democratização nas relações de gênero registradas. 

Os encaminhamentos metodológicos e os resultados da pesquisa serão 

apresentados a seguir, através de três capítulos, além das considerações finais, 

reservadas para uma síntese dos resultados obtidos, em consonância com os objetivos 

propostos para esta investigação. 

No primeiro capítulo serão descritas as estratégias metodológicas e 

discutidas as principais categorias teóricas, relacionando-as com a problemática da 

pesquisa. 

No segundo capítulo será caracterizado o contexto específico da pesquisa, 

através de uma retrospectiva histórica sobre a presença e a constituição da Marinha, no 

Brasil, de um modo geral, e identificadas as condições de infra-estrutura física, de 

recursos humanos e de funcionamento  da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa 

Catarina – EAMSC.  

No terceiro capítulo serão apresentados e comentados os resultados 

empíricos da pesquisa qualitativa, desenvolvida sobre aspectos de gênero vivenciados 

no cotidiano da EAMSC, através da realização de entrevistas e da observação direta no 

contexto desta Instituição.  
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2. A METODOLOGIA E A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

ASSOCIADAS À PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 
 

 

Esta pesquisa, em conformidade com seu objetivo geral, foi desenvolvida 

buscando identificar as configurações de gênero em uma instância da Marinha do 

Brasil, alicerçadas nas diferenças sexuais e sociais, e nas definições institucionais ai 

vivenciadas. 

A escolha da metodologia levou em consideração as características do 

objeto que buscávamos compreender, o que demandou ajustes e desenvolvimento de 

estratégias metodológicas, a fim de atender à complexidade da problemática a ser 

analisada. 

Quanto à fundamentação teórica, foram discutidas determinadas categorias 

consideradas as mais significativas em relação à problemática da pesquisa, no sentido 

de fornecer pistas para a busca da compreensão da realidade empírica em análise.  

 

 

2.1 Definição das estratégias metodológicas 

 

 

A pesquisa foi estruturada, em primeiro lugar, com base na perspectiva 

metodológica do “estudo de caso”, amparada pelo método do process tracing, de 

Alexandre George e Andrew Bennett (2005), que abordam vinculações entre prováveis 

razões e resultados observáveis, focalizadas nas sequencias de um contexto histórico 

específico. O método demanda a modificação da pura consideração histórica dos fatos 

para a interpretação analítica embasada em variáveis teóricas.  

Conforme Yin (2005): “o estudo de caso é uma inquirição empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a 

fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas 

fontes de evidência são utilizadas”. Segundo o autor, essa definição contribui para 

entender e distinguir o método de estudo de caso de outras metodologias de pesquisa. 

Para a definição dos procedimentos metodológicos utilizados para a coleta 

de dados, levou-se em conta, em segundo lugar, a definição da pesquisa como uma 
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“pesquisa qualitativa”, optando-se pelos seguintes procedimentos: a análise de 

documentos, a ampliação da análise bibliográfica, a observação direta e a realização de 

entrevistas. 

Quanto à análise documental, inicialmente realizamos um levantamento das 

legislações, dos Boletins de Ordens e Notícias (BONO, 1983-2011), de fichas e 

relatórios que tratavam do assunto ou relacionavam-se a ele.  

Para fundamentar teoricamente este trabalho, a consulta bibliográfica foi 

essencial, estando presente em todas as etapas da pesquisa, desde a construção da 

problemática a ser estudada, até a definição dos referenciais teóricos e categorias 

analíticas a serem priorizadas, até a busca de interpretações de diferentes autores sobre a 

temática focalizada. 

Esse procedimento metodológico é de extrema relevância, pois segundo 

Minayo (2000), o conhecimento é elaborado a partir de outros conhecimentos sobre os 

quais se exercita o aprendizado, a crítica e a dúvida. 

Por outro lado, pelo fato de ser parte do corpo de servidores da EAMSC, 

pude constatar como sugerem Marshall e Rossman (1995), que a técnica da observação 

direta é outro procedimento de coleta de dados relevante, uma vez que permite ao 

investigador captar informações de modo espontâneo e informal, e registrá-las com 

relativa fidelidade, permitindo associar a identificação de comportamentos que podem 

ajudar a esclarecer os significados das representações sociais expressas pelos 

entrevistados. 

Para a realização de entrevistas partiu-se da afirmação dos autores acima 

citados de que elas são “uma conversa com propósito” (MARSHALL; ROSSMAN, 

1995, p.80), e como tal podem ser consideradas mais flexíveis que os questionários de 

múltipla escolha, e mais indicadas para uma pesquisa de caráter qualitativo. 

 Foram realizadas, assim, entrevistas com um roteiro semiestruturado, 

recorrendo à recomendação de Minayo (1998, p.108) ao afirmar que “a entrevista 

semiestruturada combina perguntas fechadas (ou estruturadas) e abertas, onde o 

entrevistado tem condições de discorrer sobre o tema proposto, sem respostas ou 

condições prefixadas pelo pesquisador”.  
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2.1.1 Critérios e condições para a realização das entrevistas e da observação direta 

 

 

O roteiro utilizado para coleta dos dados foi elaborado a partir de um 

conjunto de tópicos aplicáveis aos militares de ambos os sexos, permitindo uma análise 

comparativa dos resultados. 

A definição da amostragem para a realização das entrevistas foi realizada, 

dentro das possibilidades, levando em conta as observações de Minayo (idem), de que 

em uma pesquisa qualitativa mais importante do que o número dos entrevistados é 

definir a escolha partindo da seguinte indagação: “quais indivíduos sociais têm uma 

vinculação mais significativa para a problemática a ser investigada”. Ao mesmo tempo, 

a autora sugere que a amostra ideal é aquela capaz de refletir as múltiplas dimensões 

dos principais atores envolvidos na problemática, ou seja, que o conjunto dos 

informantes seja diversificado para possibilitar a manifestação de semelhanças e 

diferenças com base nos respectivos atributos. 

Foram selecionados, levando em conta estas observações, 16 militares, oito 

de cada sexo, todos vinculados à EAMSC. Dentre cada um dos dois conjuntos de 

entrevistados, dois pertencem ao Quadro de Praças da Reserva Remunerada, dois ao 

Serviço Ativo, dois ao Quadro de Oficiais da Reserva Remunerada e os demais ao 

Quadro de Oficiais do Serviço Ativo. 

Deste modo, além da utilização dos critérios de gênero foram utilizados para 

compor a amostra da pesquisa empírica o outro critério com base nos dois níveis 

hierárquicos da carreira – praças e oficiais -, e o do tempo de atuação na Instituição, 

incluindo, assim, militares da Reserva e do Serviço Ativo.  

Outro aspecto a ser destacado é que as quatro entrevistadas da Reserva 

Remunerada são oriundas das duas primeiras turmas de Oficiais e Praças de 1981, da 

mesma forma que os quatro homens da Reserva Remunerada são contemporâneos e 

acompanharam o ingresso delas como militares, na Instituição, facilitando, deste modo, 

a análise comparativa sobre suas opiniões em relação ao mesmo contexto.  

Para a seleção dos entrevistados vinculados ao Serviço Ativo, por sua vez, 

foi também utilizado o critério funcional, uma vez que no caso das entrevistadas foi 

escolhida uma Oficial do Quadro Técnico, uma Oficial oriunda da Marinha Mercante e 

duas praças do Quadro Auxiliar de Praças. Do mesmo modo, dos quatro entrevistados 

do Serviço Ativo, dois Oficiais possuem formação na Escola Naval e os dois Praças do 
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Serviço Ativo representam uma importante parcela de sujeitos para da pesquisa por 

possuírem uma profunda vinculação com o tema em estudo, já que vivenciaram parte 

significativa da linha histórica da inserção das mulheres na Instituição, além de 

concorrer aos mesmos Corpos e Quadros que elas, a partir de 1997, com a extinção do 

Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha – CAFRM. 

O local das entrevistas foi definido em comum acordo com cada 

entrevistado. A interação entre a pesquisadora e os entrevistados foi permeada por um 

cuidado na identificação e controle das opiniões e informações, através de uma escuta 

metódica, buscando observar outros sinais, além das palavras, registradas em gravador, 

como os silêncios, as expressões faciais revelando ambiguidades e ironias nas respostas 

e observações ao longo das entrevistas.  

Em respeito aos preceitos éticos empregados nas pesquisas em ciências 

humanas, os entrevistados foram informados sobre o modo de utilização das 

informações e com elas concordaram. Foi elaborado um texto explicativo explicitando o 

tema da pesquisa, os objetivos e a metodologia a ser adotada, bem como a garantia do 

anonimato, procurando tranquilizar os entrevistados. Optamos também por não 

disponibilizar previamente o roteiro das entrevistas para que as respostas fossem 

espontâneas, supondo que dessa forma seriam mais reveladoras. 

Sobre a questão da importância da garantia do anonimato dos entrevistados 

e da transparência quanto ao uso do conteúdo das entrevistas, foram levadas em conta, 

também, as observações de Castro (2007), ao tecer comentários sobre sua experiência 

de pesquisa com  cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. O autor identifica 

uma série de problemas inerentes a essa linha de investigação, entre eles a permanente e 

mútua desconfiança que ocorre entre os militares e os civis no Brasil. Observa que em 

sua pesquisa em uma instituição que tem a hierarquia como princípio, e que se 

caracteriza como um ambiente social onde o indivíduo está permanentemente exposto, 

as entrevistas representaram um raro momento de anonimato, onde, por vezes, o 

pesquisador sentia-se no confessionário, tendo que guardar em sigilo as revelações dos 

entrevistados. 

Deste modo, para preservar o anonimato dos informantes, os entrevistados 

foram identificados apenas com as letras “EF” para as mulheres, e “EM” para os 

homens, acompanhadas de um número sequencial para cada entrevistado, conforme o 

quadro n 1, apresentado mais adiante, que agrega a cada número informações sobre o 

perfil social do entrevistado,   com base nos critérios da constituição da amostra.  
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Quanto à observação direta, embora já tivéssemos a familiaridade com o 

contexto da pesquisa, passou a ser orientada pelas questões formuladas para a 

investigação, permitindo um olhar mais direcionado para as interações e relações de 

gênero na Instituição. Contribuiu, neste sentido, para ampliar o conhecimento prévio 

sobre o referido contexto, indo ao encontro à afirmação de Castro (2007) de que o 

ambiente militar reveste-se de características próprias e o conhecimento prévio desse 

ambiente por parte do pesquisador é fundamental, não só para a análise dos conteúdos 

das entrevistas, mas também para decodificação destes conteúdos através de sua 

contextualização espacial e temporal.  

Com relação à análise das entrevistas, foi efetuada uma leitura inicial para 

uma primeira interação com a estrutura, identificando a direção para sua pré-análise e as 

ideias iniciais sobre a mensagem revelada e não revelada Conforme Almeida (2008, p. 

88), dependendo do contexto, as mensagens não reveladas nas fontes orais podem 

denotar desde uma falta de memória à angústia de ser punido ou mal interpretado. 

Em alinhamento com os objetivos e problematização do trabalho foram 

definidos trechos significativos e categorias presentes nos conteúdos. 

Após o estudo e interpretação dos conteúdos, procurando desvendar as 

“entrelinhas” das locuções, privilegiando as tendências, perspectivas e posturas 

ideologias quanto às relações de gênero. A análise e interpretação dos resultados 

ocorreram a partir de uma construção dialógica entre os dados revelados e o referencial 

teórico, procurando conformar com os objetivos, buscando tangenciar a teoria e os 

dados empíricos. 

 

 

2.2 A fundamentação teórica da pesquisa 

 

 

Nos anos 80, com o redimensionamento político a partir do fim da Ditadura 

Militar e a instalação da democracia, passando o Brasil a ser governado por civis, inicia-

se a subordinação das Forças Armadas aos civis, culminando com a criação do 

Ministério da Defesa, estabelecendo-se a “defesa nacional” como a missão das Forças 

Armadas, excluindo-as do cenário político decisório, em âmbito mais geral.        

Entretanto, conforme STEPAN (1975), o subsistema militar era e continua 

sendo também uma instituição política, e assim como os partidos políticos e os grupos 
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de interesse, usualmente desempenham uma série de funções políticas como: articulação 

de reivindicações específicas, regularização das ações entre grupos e a implementação 

de “políticas públicas”. 

Do mesmo modo, em seu contexto, sobretudo depois da inserção de 

mulheres na condição de militares, como já foi dito, são normatizadas as especificidades 

e as relações de “gênero”, através das referidas políticas. Estas condições e relações de 

gênero são pensadas e vivenciadas através de uma série de valores culturalmente 

estabelecidos, expressos no que tem sido teoricamente denominado de “representações 

sociais”.  

Diante do exposto, considerando sua centralidade quanto ao objeto e os 

objetivos da pesquisa, serão discutidas, nos próximos itens, as já destacadas categorias 

teóricas, a saber, políticas públicas, gênero e representações sociais. 

 

 

2.2.1 Políticas públicas 

 

 

Segundo Celina Souza (2006), vários fatores contribuíram para a 

valorização da análise do campo das políticas públicas. Como primeiro fator, a autora 

ressalta a necessidade de adoção de políticas restritivas de gastos. O segundo fator é que 

a adoção de políticas restritivas de gastos levou a um ajuste fiscal, resultando em ajuste 

equilibrado entre receita e despesa, limitando a ação do Estado nos investimentos em 

políticas sociais. Como terceiro fator, ressalta-se a incapacidade dos países em 

desenvolvimento de formarem coalizões políticas que desenvolvessem políticas 

públicas capazes de incrementar o desenvolvimento econômico e promover a inclusão 

social. 

 Com a Guerra Fria, afirma Souza (2006), e a valoração da tecnocracia é 

que surge o interesse pelos estudos das políticas públicas nas esferas governamentais. 

De acordo com a autora,  

 

 Quatro cientistas são considerados os criadores da categoria analítica 

“políticas públicas”: Laswell (1936), que introduziu a palavra policy 

analysis, para quem análise de políticas públicas significa responder 

as perguntas: quem ganha o que? Por quê? Que diferença faz? Simon 

(1957) introduziu o conceito de racionalidade limitada dos policy 

makers (decisores políticos). Para ele a racionalidade dos decisores 
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públicos é limitada, porém pode ser maximizada pela criação de 

regras e incentivos atingindo resultados satisfatórios na busca de 

soluções dos problemas coletivamente; Lindblom (1959; 1979) 

rejeitou o racionalismo de Laswell e Simon e propôs a inclusão de 

outras variáveis como as relações de poder e a conexão entre as 

diferentes etapas dos processos decisórios. Por fim Easton (1965) 

definiu política pública como um sistema que recebe influência em 

seus resultados e efeitos dos partidos políticos, da imprensa e de 

grupos de interesse (SOUZA, 2006, p.22). 

 

 Há muitas definições de políticas públicas, porém Celina Souza (2006, p. 

26) definiu que o campo das políticas públicas é um campo do conhecimento que 

procura cobrar ação dos governos, analisar essas ações e se possível propor mudanças 

em seu rumo, ou seja: 

 

Pode-se resumir política pública como o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, „colocar o governo em ação‟ e/ou analisar 

essa ação e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso 

dessas ações. A formulação de políticas públicas constitui-se no 

estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e 

plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados 

ou mudanças no mundo real. (SOUZA, 2006, p.26 ). 

 

Vários modelos explicativos sobre os tipos e os modelos explicativos sobre 

elas foram desenvolvidos para entender de que modo, porque e o que o governo faz ou 

deixa de fazer em benefício da população. 

 Souza (idem) mapeou os mais importantes, referindo-se aos seguintes tipos 

de classificação das políticas públicas, propostos por Lowi (apud SOUZA, idem):  

 

a. Distributivas – são as políticas decididas pelo governo desconsiderando a 

questão dos recursos limitados, geram impactos mais individuais do que 

universais, quando privilegiam determinados grupos sociais ou regiões em 

detrimento do todo, normalmente são operacionalizadas entre classes ou 

grupos de renda. 

b. Regulatórias – são mais visíveis ao público e envolvem a burocracia, os 

políticos e os grupos de interesse. Através dessa forma de política, esferas 

governamentais podem tentar impor diretamente sua vontade, através de 

medidas regulatórias, impostas por leis, decretos-lei, normas, regulamentos 

e outras formas de disposições jurídicas. 
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c. Redistributivas – são políticas que atingem maior número de pessoas, 

impondo perdas concretas em curto prazo para certos grupos sociais e 

ganhos incertos e futuros para outros. São, em geral, as de mais difícil 

encaminhamento, como as políticas sociais universais, o sistema tributário, 

o sistema previdenciário. 

 

Tomando como referência a classificação acima,, e considerando a 

especificidade das ações que foram implementadas na Marinha do Brasil em relação à 

questão da inclusão das mulheres como militares, pode-se afirmar que trata-se de uma 

política pública do tipo regulatória. 

Por outro lado, segundo Souza (idem), foram propostos por diferentes 

autores quatros modelos de análise para o ciclo das políticas públicas. São eles: 

modelos: modelo de definição de agenda; modelo garbage can (lata de lixo); modelo de 

coalizão; e modelo de arenas sociais.  

O modelo explicativo de formulação e análise de políticas públicas que 

melhor parece se adequar à nossa proposta de pesquisa é o de “arenas sociais”.  Este 

modelo, como afirma Souza (idem), entende a política pública como uma ação de 

empreendedores políticos (policy makers). Isto ocorre porque é preciso que pessoas 

acreditem que mudanças deverão ocorrer para que um determinado acontecimento ou 

situação se converta em um problema e quando os formuladores de políticas do governo 

elegem algumas questões, ignorando outras. 

 Souza (2006, p.28) indica três mecanismos para atrair a atenção dos 

decisores e legisladores de políticas públicas: 1. A divulgação de indicadores que 

desvendem a extensão do problema. 2. Acontecimentos como desastres ou a repetição 

continuada do mesmo problema. 3. Divulgação de dados que evidenciam as falhas da 

política atual ou suas consequências negativas. 

No caso específico aqui em análise, como ficará explícito mais adiante, ao 

serem identificadas diferentes razões relacionadas ao contexto em que foram formuladas 

e implementadas as políticas públicas de gênero na esfera militar da Marinha do Brasil, 

parece indiscutível que o que ocorreu foi o mecanismo de número três indicado pela 

referida autora.  

No início da década de 1980, por outro lado, a denominada “perspectiva 

neoinstitucionalista” passou a receber grande aceitação entre os pesquisadores de 
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políticas públicas, por fornecer novas perspectivas de análise, expandindo o campo de 

pesquisa na área.  

Segundo Easton (1985, apud SOUZA, idem), o neoinstitucionalismo 

procurou se consolidar como referencial teórico se contrapondo aos modelos marxistas 

e pluralistas. É atualmente uma referência fundamental para o estudo das políticas 

públicas, uma vez que apresenta fatores de grande influência analítica e de grande poder 

explicativo para o melhor entendimento das tomadas de decisões públicas. Enfoques 

como as mudanças das instituições públicas e o papel das ideias, a seu ver, colaboram 

de modo significativo com o incremento das pesquisas na área. 

Para melhor entendimento da importância desse modelo, Rocha (2005) fez 

um estudo comparativo entre o neoinstitucionalismo e os modelos marxistas e 

pluralistas. Para Rocha (2005), a primeira conclusão que se pode chegar é a da maior 

adequação do primeiro, em relação aos outros dois, no que se refere a estudos empíricos 

de políticas públicas. 

 No caso do modelo marxista, Rocha (idem) considera que reduzir a 

interpretação das políticas públicas à luta de classes leva a desconsiderar questões 

primordiais para a sua compreensão. Segundo o autor, a ideia de divisão social 

assumida pela teoria de classes, apresenta dificuldade de incorporar a diversidade 

interna à cada classe, a fragmentação de interesses e o grau de disparidade social 

características das sociedades contemporâneas, ocorrendo, em alguns casos, o fato de 

explicações de situações particulares não se adequarem aos pressupostos teóricos das 

teorias de classe.  

Da mesma maneira, a teoria pluralista, na perspectiva de Rocha (idem), 

largamente difundida nos estudos empíricos de políticas públicas, não é satisfatória para 

estudos de caso, pois apresenta dificuldade de inserir as instituições públicas e os seus 

funcionários em suas análises,  

Conforme o autor acima referido (ROCHA, 2005), o modelo 

neoinstitucional abre para uma variedade de identidades, permitindo considerar questões 

de gênero, raça, religião, classe social ou qualquer outra situação de interesse, 

apresentando-se como uma ferramenta adequada para o estudo de caso, retomando a 

importância analítica do papel das instituições políticas e seu alcance sobre os grupos 

sociais.  

Em nossa pesquisa sobre a problemática das políticas públicas de gênero na 

Marinha do Brasil, aborda-se, inicialmente, o objeto de análise sobre a perspectiva dos 
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grupos de interesse que influenciaram a tomada de decisão sobre estas políticas, uma 

vez que se entende primordial considerar as relações de poder entre os indivíduos que 

compõem a Instituição em questão. 

Procurando entender de que forma as tensões e conflitos entre indivíduos e 

grupos são institucionalizados no contexto da pesquisa, e de que modo aspectos 

culturais influenciaram e influenciam as ações públicas implementadas na Instituição 

em análise, optamos pela abordagem neoinstitucionalista, que apresenta ferramentas 

para o melhor entendimento dos efeitos das referidas políticas. Optou-se, também, por 

abordar o objeto da investigação em uma perspectiva temporal, incluindo a 

caracterização do surgimento da Instituição, e como ela evoluiu ao longo dos anos, 

tomando por base a questão da trajetória da esfera militar brasileira de um modo geral, e 

de seu desenvolvimento institucional, levando, assim em consideração a sugestão 

contida na obra de Pierson (2005). 

 

 

2.2.2 Concepções, valores e pressupostos: a teoria das representações sociais 

  

 

Para dar conta de interpretar as concepções e posturas assumidas pelos 

entrevistados e sujeitos observados empiricamente na EAMSC, adotaremos como 

referencial teórico-metodológico a “teoria das representações sociais”, elaborada 

inicialmente por Durkheim e Mauss em trabalho publicado em 1903
4
, e remodelada por 

Moscovici em 1961, com a obra que é considerada a matriz da teoria, La Psychanalyse, 

son image, son public, (apud REIS e COIMBRA, 2008).  

Conforme Arruda (2002), as representações coletivas, na perspectiva de 

Durkhein, possuíam aceitável estabilidade e uma relativa estagnação no que se refere às 

representações individuais, sobrepondo as individuais a consciência coletiva.  

De acordo ainda com este autor, a abrangência do conceito da teoria inicial 

sobre o tema o tornava de certo modo limitado, pois comportava crenças, mitos, 

imagens, língua, direitos, religião e as tradições, sem maiores especificações. Apesar do 

interesse teórico, o conceito foi deixado de lado por certo tempo. Posteriormente, a 

                                                           
4
 Para estes autores, citados por Coimbra e Reis (2008, p 93),” trata-se de categorias de percepção e  

apreciação da realidade, que estabelecem delimitações e classificações, tanto em relação ao mundo 

natural, quanto social” 
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Antropologia e a História adotaram o conceito de “representação”, abarcando todo o 

conteúdo universo simbólico, por parte da primeira disciplina, e da memória pela 

segunda (ARRUDA, 2002). 

A teoria das representações sociais, mais recentemente, ressurge para 

quebrar os paradigmas dominantes na Psicologia, e para ampliar nas Ciências Sociais as 

discussões sobre o universo das ideias. Na Psicologia, a abordagem trabalhada no 

comportamentalismo, voltado para a experiência comportamental, estabelecia limites ao 

que era considerado científico. Nas Ciências Sociais a leitura marxista tendia a limitar o 

desenvolvimento das análises sobre a esfera superestrutural, restando pouco espaço para 

a sua autonomia, para além da perspectiva analítica com base na categoria “ideologia”.  

Segundo Jodelet (2001), com o lançamento da obra os Aparelhos 

ideológicos do Estado, de Althusser, surgiu a possibilidade de ser pensada a de 

produção de diversos pontos de vista dentro de uma mesma classe social, ou seja, de ser 

possível pensar em um universo de ideias não apenas determinadas pela ordenação 

econômica da sociedade, que poderiam ser enquadradas na categoria de “representação 

social”. 

Com efeito, a “Teoria das Representações Sociais” (JODELET, 2001), 

produziu um conceito para trabalhar com o pensamento social em sua dinâmica e em 

sua diversidade. Ela parte do pressuposto de que existem diferentes formas de se 

comunicar e de conhecer, conduzidas por finalidades diferentes e que são dinâmicas: a 

consensual e a científica, onde cada uma atua em seu próprio espaço, sem hierarquia ou 

limites estanques entre elas.. O universo consensual, gerador de representações sociais, 

seria o conhecimento produzido no cotidiano, na conversação informal, dando 

concretude ao conhecimento popular. O universo científico, por outro lado, seria 

produzido em espaços destinados à reflexão e pesquisa acadêmicas, a partir de 

diferentes tipos de procedimentos metodológicos, realizados em espaços reificados, com 

linguagens e hierarquias internas específicas. Porém, conforme Arruda (2002), as 

representações sociais são construídas com mais frequência no universo consensual.          

Segundo Moscovici (2003, p. 21), um dos precursores da Teoria das 

Representações sociais na Psicologia Social: 

 

As representações sociais constituem um sistema de valores, ideias e 

práticas, com uma dupla função: estabelecer uma ordem que 

possibilite às pessoas orientar-se em seu mundo material e social para 

poder controlá-lo; possibilitar que a comunicação seja possível entre 



29 

 

 

 

os membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para 

nomear e classificar os aspectos de seu mundo e da sua história 

individual e social. 

 

Para Jodelet (2002), as representações sociais são sistemas de interpretação
5
, 

destinados a orientar e organizar as condutas e as comunicações sociais, intervir em 

processos variados, tais como a difusão e a assimilação dos conhecimentos, o 

desenvolvimento individual e coletivo, a definição de identidades pessoais e sociais, a 

expressão dos grupos e as transformações sociais. 

Na perspectiva de Moscovici (idem), a elaboração de representações 

depende de mecanismos de ancoragem. Para o referido autor, a ancoragem é o processo 

que dá sentido aos objetos, é o processo de nominar, classificar e dar nome a eles. Trata-

se do modo pelo qual o conhecimento se fixa no social e volta a ele ao transformar-se 

em categoria, integrando-se ao universo de “leitura” dessa sociedade.  

Outro aspecto a ressaltar na contribuição teórica de Moscovici, como 

sugerem Reis e Coimbra (idem, p. 94), “(...) é a observação de que as representações 

sociais somente existem e têm repercussões porque significam algo e significar implica, 

por definição, que pelo menos duas pessoas compartilhem uma linguagem, valores e 

memórias comuns”. 

Por outro lado, a questão do compartilhar socialmente de ideias remete à 

constatação, apontada pelas autoras, de que as construções simbólicas ocorrem em 

contextos históricos específicos. Estes contextos estão marcados, na atualidade, por 

estruturas sociais nas quais os grupos que as constituem vivenciam relações sociais de 

dominação, que implicam no acesso diferenciado ao universo das ideias, e na sua 

imposição por parte de determinados atores sociais. (REIS e COIMBRA, idem, p.94).   

A contribuição de Bourdieu através da categoria de “capital social”, é 

esclarecedora, a este respeito. De acordo com o autor, o capital simbólico é constituído 

por certas propriedades que parecem inerentes a pessoa que detém o poder, como a 

autoridade, prestígio, reputação e honra que legitimam as relações desiguais de poder. 

Nestes termos, para o autor, criar e veicular representações sociais é um processo de luta 

pelo monopólio de “fazer crer, de dar a conhecer e de fazer reconhecer, de impor a 

                                                           
5
  Conforme Reis e Coimbra (2008) este universo de ideias tem sido categorizado nas ciências humanas, 

de modo especial por antropólogos - entre os quais Geertz (1978) e Sperb (2001) - que denomina as 

próprias representações como “representações culturais” -  e na Psicologia Social pelo próprio Moscovici  

(op.cit.) como um “sistema cultural”, ou simplesmente como “cultura”.  
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definição legítima” através de o referido poder (BOURDIEU, 1989, apud REIS e 

COIMBRA, idem, ibidem). 

Com efeito, como afirmam as autoras (idem, p.94), para Bourdieu mesmo 

que os critérios de classificação e de designação próprios ao processo de constituição de 

representações sociais sejam critérios objetivos, “...eles são resultado de atos de 

percepção e de apreciação, de conhecimento e de reconhecimento, estrategicamente 

interessados”, porque neles “os agentes investem seus interesses e pressupostos, a 

procura de ganhos simbólicos, mas que podem reverter, também em ganhos práticos”.    

Deste modo, como veremos, é possível fazer conexões analíticas entre a 

categoria das representações sociais e a de gênero, já discutida anteriormente..      

De maneira similar, segundo Almeida (2008), a Organização Militar 

apresenta conexões politico-institucionais hierarquicamente construídas e 

regulamentadas, com características singulares, onde o sistema de produção e 

reprodução de valores e representações compõe um capital simbólico singular 

emoldurando as condutas de seus elementos.  

Fazem parte deste sistema representações sociais específicas sobre 

hierarquia e disciplina, que além de nortearem instrumentos normativos das Forças 

Armadas, são valores que sustentam as relações entre as pessoas segundo uma coerência 

própria. 

Vale a pena, a partir destas constatações, levarmos também em conta a 

contribuição de Leirner (1997), que realizou pesquisa sobre hierarquia no Exército 

Brasileiro, para definirmos estas categorias empíricas. 

Para o autor, hierarquia é o primeiro sistema de divisão social dos trabalhos, 

papéis e status dentro da instituição militar, definindo os procedimentos e construindo 

as relações de comando-obediência, sistematizando a atuação e a preparação do 

conhecimento militar e identificando a maneira pela qual as informações são elaboradas, 

circundadas no interior da tropa (LEIRNER, 1997, p. 107). Comando e obediência, por 

sua vez, pressupõem “disciplina”.  

Para Leirner (idem), disciplina significa um valor e ao mesmo tempo serve 

como estratégia para legitimar e impor a adesão e aceitação da hierarquia e dos demais 

valores a ela associados. Valores que sem dúvida constituem o capital simbólico de que 

se beneficiam diferentes categorias sociais dentro das instituições militares, como na 

Marinha do Brasil. Nela, a despeito das políticas públicas para a inclusão das mulheres 

como militares, registra-se ainda, a discriminação de gênero, uma vez que vigoram 
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normas e consequentes diferenças de poder simbólico entre os militares, marcadas pelas 

diferenciações de gênero, no contexto desta Instituição.  

 

 

2.2.3 Gênero como realidade empírica e categoria analítica  

 

 

É relativamente longa a trajetória dos estudos que se preocuparam com a 

temática voltada para problematizar as relações que vieram posteriormente a serem 

denominadas de “relações de gênero”, como veremos mais adiante. 

Ao longo de séculos as mulheres deveriam ser preponderantemente mães 

amorosas e esposas dedicadas. Porém, motivadas pelo desejo de conquistar espaços e 

direitos uniram forças através de movimentos feministas que implodiram no mundo 

ocidental nas décadas de 1960 e 1970.  

De acordo com Duarte (2006), Betty Friedan, escritora norte americana, 

autora de “The Feminine Mystique” (1993), obra referência do movimento feminista, foi 

a precursora na elaboração da perspectiva de se pensar as diferenças sexuais através do 

conceito de “gênero” e foi uma das pioneiras a defender o papel do trabalho criador para 

a mulher. Margareth Mead, por sua vez, uma antropóloga americana, ressaltou a 

importância da cultura na definição dos papéis sexuais e do comportamento de homens 

e mulheres. 

A adoção do conceito de gênero, segundo Simião (2000), seja em estudos 

acadêmicos ou na formulação de políticas públicas, passou a ganhar maior visibilidade 

na década de 1970, pelas pesquisadoras feministas norte-americanas, chegando ao 

Brasil na década de 1980. Mulheres e pesquisadoras brasileiras afirmavam terem sido 

grandes os avanços políticos e culturais das mulheres, através das lutas libertárias, mas 

havia um grande desafio a ser vencido: o de mudar a posição de subordinação em 

relação ao homem, reforçada pela perspectiva do sexo biológico. 

Como categoria analítica, gênero deve ser tomado, segundo Prá (2001, p. 

186), 

 

(...) como uma construção cultural, social e histórica que, com base 

biológica no sexo, determina valorativamente o masculino e o 

feminino na sociedade. (...) O gênero também condiciona a 
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valorização social assimétrica para homens e mulheres e a relação de 

poder que entre eles se estabelece.  

 

É fora de dúvida que às características biológicas correspondem 

determinadas funções sexuais que são praticamente imutáveis, porque nascemos com 

elas. Entretanto, as funções sociais são funções de gênero, criadas pela cultura e 

atribuídas, por convenção, aos homens e mulheres e podem ser mudadas para diminuir 

as desigualdades. De acordo com Simião (2000), a categoria “gênero” diz respeito ao 

que cada sociedade atribui a cada um dos sexos, ou seja, a construção social referente ao 

masculino e ao feminino. Tem uma relação direta com a cultura, com o que cada 

sociedade atribui ao masculino e ao feminino. Por ter uma relação direta com a cultura e 

com a sociedade apresenta possibilidade de mudanças. 

Apesar da adoção da categoria em termos acadêmicos, houve de início certa 

resistência por parte de algumas pesquisadoras em relação à utilização desta categoria, 

por se entender que “... o termo „despolarizou‟ a ação do movimento feminista, trocando 

um sujeito político constituído a duras penas „ A Mulher‟ por uma palavra bonita e 

pouco ameaçadora „Gênero‟” (SIMIÃO, 2000, p.4). O autor atribui, no entanto, que a 

carga semântica mais leve do termo “gênero” contribuiu para a aceitação em espaços 

onde o termo “mulher” encontrava resistência. 

Para Sayão e Duarte (2002, p.24),  

 

(...) O conceito de gênero possibilita refletir nas diferenças sem 

transformá-las em desigualdades. Não podemos permitir que as 

diferenças sejam ponto de partida para a discriminação. Um exemplo 

básico: o fato das mulheres poderem gerar filhos não é razão para que 

sejam consideradas superiores ou inferiores aos homens, apenas 

diferentes.  

 

Joan Scott (1994, p. 13-14) define gênero como sendo um conjunto de 

representações que compõe toda a percepção e arranjo simbólico da vida social do 

indivíduo, e considera que está estritamente ligado com a relação desigual do poder. A 

autora defende a ideia que a “História é tanto objeto de atenção analítica quanto um 

método de análise. Vista em conjunto desses dois ângulos, ela oferece um modo de 

compreensão e uma contribuição ao processo através do qual gênero é produzido” e, ao 

mesmo tempo sobre as lutas e ganhos que as mulheres, historicamente discriminadas e 

dominadas pelo poder simbólico masculino, têm empreendido e conquistado, tema que 

será sintetizado no item a seguir. 
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2.3 Breve retrospectiva histórica sobre as lutas e conquistas das mulheres em busca 

de direitos sociais 

 

 

Conforme Álvares (2008), a indiferença e o não reconhecimento das 

reivindicações das mulheres e da contribuição política destas vêm de muito tempo. As 

mulheres lutam para afirmar seus direitos e construir sua cidadania desde o século 

XVIII. Nomes importantes desses movimentos, pioneiras da luta pelos direitos das 

mulheres foram esquecidas como o de Abigail Adams, que questionou a razão da carta 

de Declaração de Independência, (1766 - Estados Unidos), e o de Olympe de Gouges, 

que em 1791 desafiou a Revolução Francesa com sua “Declaração dos Direitos da 

Mulher e da Cidadã”. 

Do mesmo modo, os primeiros movimentos femininos ocorridos no fim do 

século XIX e início do século XX, no Reino Unido e nos Estados Unidos, segundo 

Lombardi (2009), provocaram as classes conservadoras que excluíram a mulher de 

direitos públicos como o direito ao voto e direitos civis, defendendo propostas que iam 

além dos direitos civis e políticos, pois defendiam a emancipação feminina, pautando-se 

na relação de dominação masculina em todos os aspectos das relações de gênero no 

cotidiano. 

No Brasil, conforme Lombardi (idem), alguns juristas durante o Império 

tentaram legalizar o voto feminino. O primeiro texto da Constituição de 1889 dava o 

direito de votar às mulheres, mas na versão final esse direito foi retirado, com a 

justificativa de que política era atividade desonrosa para a mulher.  

No final do século XIX para o século XX, ocorreu uma primeira fase do 

movimento feminista, que ficou conhecido como “bem comportado”, destacou-se 

Bertha Lutz, liderança do movimento sufragista, que fundou na década de 1920 a 

Federação Brasileira para o Progresso Feminino, que tinha como foco a luta pelos 

direitos políticos, pelo direito da mulher em votar e ser votada. 

Contudo, importantes avanços na luta das mulheres, ocorreram no início do 

século XX, decorrentes de movimentos importantes, entre outros, as greves de 1917, os 

eventos de 1922, tais como a Semana de Arte Moderna, a Criação do Partido Comunista 

do Brasil, a criação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, e o Tenentismo, e 
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a Coluna Prestes (1924-1927), que mexeram com a estrutura da sociedade brasileira 

(LOMBARDI, idem). 

O primeiro estado a legalizar o voto feminino, como informa Lombardi 

(idem) foi o Rio Grande do Norte, em 1927. O Código Eleitoral de 1933 deu direito ao 

voto e a representação política das mulheres. Na Constituinte de 1934 participou Carlota 

Pereira de Queiros, como a primeira deputada do Brasil. Logo depois foi criada a 

Legislação Trabalhista de Proteção ao Trabalho Feminino. 

Impulsionado pela agitação política e cultural que questionava os valores 

conservadores da organização da sociedade, nas décadas de 1960 e 1970, o feminismo 

eclode na Europa e Estados Unidos, e neste contexto ocorre o debate do livro de Simone 

Beauvoir, O segundo sexo.;  nele a autora assume literariamente a perspectiva de 

“gênero” para pensar as relações entre os sexos, na medida em que comprova que a 

mulher é uma construção social (MATHIAS, 2005). 

Inspirado na mobilização política das mulheres em outros países, a segunda 

fase do movimento feminista brasileiro, de acordo com Lombardi (idem), inicia-se na 

década de 1960. No auge da Ditadura Militar, em clima de repressão, perseguições e 

mortes, influenciados pela efervescência política e revoluções de costumes na Europa e 

Estados Unidos, surgem forças de resistência contrárias à revolução como movimentos 

juvenis contra culturais e antibelicistas, revoltas estudantis e lutas pelos direitos civis. 

Vale destacar, como afirma Mathias (2005), que simultaneamente às lutas 

por direitos civis e políticos, ocorria outro movimento mais intelectualizado, de 

mulheres brasileira, militantes de movimentos de esquerda que combatiam a Ditadura 

Militar, livres pensadoras que escreviam livros, peças teatrais e criavam jornais.  Tais 

mulheres romperam com os modelos pré-concebidos de gênero da época, questionando 

padrões tradicionais como o fato de que a mulher só seria realizada através da 

manutenção de determinadas condições transformadas em valores, tais como a 

virgindade até o casamento, a condição de mãe, e a fidelidade aos princípios da 

monogamia. O autor ressalta que elas romperam duplamente com o tradicional papel da 

mulher ao tornarem-se militantes políticas, uma vez que buscavam invadir espaços 

públicos de ação política onde pudessem discutir e participar das decisões.  

Ao longo das décadas seguintes, em termos internacionais, a luta das 

mulheres contribuiu para a construção de um novo sentimento institucional e político 

que possibilitou a criação de instrumentos institucionais, responsáveis por garantir seus 

direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela 



35 

 

 

 

Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, apresenta-se como o primeiro 

instrumento de reconhecimento de igualdade entre homens e mulheres. A extensa 

agenda da ONU, desde 1975, ao criar o Ano Internacional da Mulher, a fim de 

combater as discriminações e violências contra as mulheres e afirmar seus direitos, tem 

contribuído sobremaneira, além de gerar outro marco importante que foi a Primeira 

Conferência de Mulheres no México. 

Segundo Lombardi (2009), dessa agenda faz parte, também em 1975, a 

realização do Congresso Internacional da Mulher, no México, e concomitantemente no 

Brasil. No âmbito internacional foram criados novos instrumentos de defesa dos direitos 

das mulheres como: a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher – CEDAW (ONU) em 1979; o Programa de Ação da 

Conferência Mundial de Direitos Humanos -Conferência de Viena - (ONU), em 1983; a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher – Convenção de Belém do Pará – (OEA), em 1994; a Declaração e Plataforma 

de Ação da Conferência Mundial sobre População e Desenvolvimento – Cairo – 

(ONU), em 1994; a Declaração e Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial 

sobre a Mulher – Beijing – (ONU), em 1995; o Protocolo Facultativo - CEDAW - 

(ONU), em 1999, e a Declaração e Programa de Ação da III Conferência Mundial 

contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata – (ONU). 

Outra participação importante das mulheres na história política brasileira foi 

a criação do Movimento Feminino pela Anistia, em 1975, que tinha como objetivo 

denunciar as perseguições e  a repressão que a Ditadura Militar impôs aos brasileiros. 

Muitas das militantes eram senhoras que presenciaram seus maridos serem torturados e 

assassinados pela ditadura. O Movimento era apartidário e foi liderado por Terezinha 

Zerbini e foi difundido pelo Brasil dando força ao movimento pela anistia. Em 1980 o 

nome deste movimento foi mudado para Anistia e Liberdades Democráticas 

(LOMBARDI, 2009). 

O assassinato de Ângela Diniz por Doca Street, em 1976, absolvido em 

1978 foi um fato marcante que provocou a indignação das feministas e resultou na 

criação do movimento SOS Mulher, lutando para políticas públicas de segurança, para 

as mulheres. 

Conforme Alvares (2008), a década de 1980 foi marcada por muitas 

conquistas femininas. O programa televisivo apresentado pela TV Globo - TV Mulher, 

configurou-se em um canal direto com as mulheres brasileiras que discutiam temas 
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relevantes como sexualidade e os direitos femininos. Acadêmicos passaram a estudar o 

tema nas universidades. Em 1981 o governo brasileiro ratificou a Convenção sobre a 

Eliminação de todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, firmada pela ONU 

em 1967, através da qual os países signatários comprometiam-se a eliminar todas as 

restrições contra a mulher trabalhadora. Empresas passaram a aceitar o ingresso de 

mulheres no quadro de funcionários como: as polícias civis e militares, Academia 

Brasileira de Letras e a Petrobrás. 

Em 1985 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. No 

mesmo ano as mulheres garantiram 26 cadeiras femininas na Câmara dos Deputados. A 

partir de então as mulheres foram assumindo cargos públicos nos três Poderes da 

República. 

No primeiro dia de governo, em 1° de janeiro 2003, o Presidente Luis 

Ignácio Lula da Silva, através da Medida Provisória 103, criou a Secretaria Especial de 

Políticas para as Mulheres que estabelece políticas públicas que contribuem para a 

melhoria da vida de todas as brasileiras.  

No ano de 2003 foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres que organizou e realizou duas Conferências Nacionais que produziram o 

Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM), que teve a segunda edição 

publicada em 2008. Dentre os resultados alcançados pelo PNPM destacam-se: 

implementação e ampliação da rede de atendimento a mulher, criação e fortalecimento 

dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Mulher; elaboração e 

institucionalização da Lei Maria da Penha – Lei Nº 11340/06; o lançamento do Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento da Violência contra as Mulheres; lançamento da Central 

de Atendimento à Mulher; implementação de programas nas áreas de trabalho e geração 

de emprego e renda e implementação do Pacto pela Redução da Mortalidade Materna. 

Em 2006 foi criada a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, 

sancionada em 7 de agosto,  criando instrumentos e mecanismos legais e de segurança 

pública para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Em síntese, constituindo-se como movimentos de “gênero”, os movimentos 

de mulheres atuaram como protagonistas nas lutas pelos direitos humanos, pelo 

combate a ditadura e no processo de redemocratização do país ao longo da história, na 

legitimação dos direitos humanos universais e indivisíveis e na busca por 

reconhecimento por direitos a diferenças de sexo, etnia, orientação sexual, classe e 

geração. 
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 Os reflexos dessas lutas, de um modo ou de outro, repercutiram, também, 

na esfera militar brasileira, aspecto que será tratado posteriormente. 

  

 

2.4 A inserção das mulheres nas Forças Armadas: avanços e limites  

 

 

É no contexto das lutas sociais das mulheres por direitos que se inicia a 

incorporação das mulheres nas Forças Armadas em determinados países Europeus e no 

Canadá, culminando nos anos de 1970 e 1980, a partir da permissão do ingresso delas 

nas escolas de oficiais, a extinção das unidades exclusivamente femininas 

(LOMBARDI, 2009).  

Conforme dados da OTAN, apresentados por D`Araújo ( 2003) e Mathias 

(2005), a Dinamarca foi a pioneira em 1946 a permitir este ingresso, porém em 2000 

apenas 5% do seu efetivo era feminino. Na França, nos anos 1951 foram formados os 

primeiros corpos auxiliares femininos, mas só em 1972 foi criado o serviço militar para 

as mulheres. Em 2000, 8,5% dos militares franceses eram mulheres, embora ainda 

existam restrições à participação em combates. Da mesma forma que a França, o 

Canadá abriu as portas da caserna às mulheres em 1951; porém no ano 2000 o efetivo 

feminino representava 11,4% das tropas do país. Na Turquia as mulheres foram aceitas 

em 1955, mas juntamente com a Hungria, cujo ingresso ocorreu em 1996, o contingente 

feminino em 2000 representava apenas 0,1% de suas tropas. A Itália e a Alemanha 

abriram seus quartéis às mulheres em 2000, porém no mesmo ano o contingente de 

mulheres no exército alemão era de 2.8% do total de suas tropas. Nos Estados Unidos o 

ingresso das mulheres nas forças armadas ocorreu em 1970, e em 2000, 14% dos 

militares era feminino, o que representava em valores numéricos um total de 198.452
2 

mulheres militares (Anexo A – Tabela 5). 

Apesar de terem permitido o ingresso de mulheres nas forças armadas como 

militares, alguns países ainda mantêm restrições em relação a determinadas funções, 

como a Holanda e a França que ainda não autorizam as mulheres a servirem em 

submarinos. O Reino Unido não permite mulheres nas armas de combate e submarinos. 

Nos Estados Unidos também há restrições à participação das mulheres em algumas 

atividades bélicas (MATHIAS, 2005; D‟ARAÚJO, 2003). 
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2.5 Representações sociais de gênero nas Forças Armadas 

 

 

Carreiras (2009), referência nos estudos sociológicos sobre a integração 

feminina às Forças Armadas, ao realizar sua pesquisa com militares homens em 

Portugal e Holanda, procurou abordar a construção da masculinidade em contextos 

militares, e o olhar dos homens à presença da mulher nas Forças Armadas. A autora 

afirma que a maior parte das sociedades associa a imagem da mulher com delicadeza, 

fragilidade e paz, e a do homem com virilidade e guerra. Para assegurar o papel 

pacificador das mulheres, diferentes culturas do mundo ocidental utilizaram a imagem 

das mulheres como “boas e santas”, e a dos homens como “justos e guerreiros”. A 

insistência em reafirmar essas categorias simbólicas contribuiu para a construção e 

consolidação das identidades de gênero em torno da violência coletiva (CARREIRAS, 

2009, p. 169). 

Deste modo, de acordo com Carreiras (2009), o Estado, através das 

instituições militares e suas estruturas burocráticas e de centralização políticas, 

institucionaliza formal e autoritariamente modelos dominantes das relações de gênero. 

Connell (1987, apud CARREIRAS, idem), sociólogo australiano, afirma a 

existência de um núcleo central nas urdiduras de poder nas relações de gênero, e conclui 

que as hierarquias e mercados de trabalho da violência institucionalizada como a das 

forças militares e paramilitares, polícias e sistemas prisionais, correspondem a um dos 

componentes desse núcleo na composição de poder de gênero nas sociedades 

capitalistas. 

 

 Nas palavras de Connell , 

 

 Não é por acidente que os meios da violência organizada – armas e 

conhecimento da técnica militar – estão quase completamente nas 

mãos dos homens. Por essa ótica as instituições militares representam 

o mais importante terreno de significação da cultura ocidental e do seu 

padrão de masculinidade preponderante, onde a imagem do herói 

militar, um conhecedor da violência, ocupa uma posição central. As 

organizações militares e as guerras têm servido como um espaço 

social gerador de paradigmas referente aos papeis sexuais e de uma 

percepção normativa da masculinidade, que aumenta os padrões 

socialmente dominantes e coopera intensamente para sua produção e 

reprodução (CONNELL, 1987, apud CARREIRAS, idem, p 171). 
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O caráter essencialmente masculino da função militar contribui com a 

gênese de identidades e estereótipos sexuais de modo que a exclusão feminina 

colaborou reafirmando diferenças e reforçando a divisão entre gênero. Reafirmando 

através dos modelos de operacionalidade das organizações militares o tipo ideal de 

masculinidade predominante, usando os métodos peculiares de socialização, padrões de 

disciplina e de autoridade. 

Conforme carreiras, na sociedade ocidental, o serviço militar atuou como 

ritual de passagem do menino para a idade adulta, como também serviu de ritual para 

diferenciar os sexos, o que promove inúmeras tensões no imaginário militar, onde as 

qualidades físicas e o ideal de virilidade representam grande importância na formação 

do homem-guerreiro. 

Em seus estudos sobre socialização militar e masculinidade, Carreiras 

(2009) afirma que desde o início do recrutamento e durante o treinamento básico, a 

força física é valorizada como condição essencial para a masculinidade. Os militares 

que apresentam maior vigor físico são indicados para as carreiras de combate, que 

tradicionalmente são mais prestigiadas. Por outro lado, os menos desenvolvidos 

fisicamente são designados para funções administrativas e de apoio. Nas forças de 

combate, além de oferecerem melhor status, há maior oportunidade de progressão 

profissional e maior possibilidade de alcançar postos mais elevados na carreira militar. 

De fato, conforme a referida autora, possivelmente a carreira militar seja a 

área que mais se utilizou da correlação indiferenciada entre masculinidade e agressão. 

Nas palavras de Marlowe (1983, apud CARREIRAS, idem, p. 173):  

 

(...) o mundo do soldado é caracterizado por uma masculinidade 

estereotipada. A sua linguagem é profana, a sua professada 

sexualidade rude e direta, a sua masculinidade é sua armadura, a 

medida da sua competência, capacidade e confiança em si próprio. 

 

Segundo Marlowe (idem CARREIRAS, ibidem), as unidades militares, 

juntamente com o linguajar raso, evidenciam comportamentos que denigrem a imagem 

da mulher, como canções, filmes pornográficos, proezas sexuais que compõem 

símbolos que constituem a cultura masculina nesses ambientes. 

Entretanto é necessário considerar, como sugere Castro (2010), que a 

pesquisa no campo militar exige do pesquisador um conhecimento das características 

internas e específicas de cada Instituição, para seu melhor conhecimento e 
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decodificação desse universo, uma vez que nele há especificidades (2007) de várias 

ordens. O mundo militar, alerta o autor, abrange segmentos distintos, tanto 

verticalmente (diferentes níveis hierárquicos e geracionais), quanto horizontalmente 

(diferentes serviços como a Marinha, o Exército e a Força Aérea), além de diferentes 

instâncias dentro de cada um destes serviços. Ou seja, há que considerar que não existe 

uma identidade militar única, constante e imutável, a despeito de ser possível, através da 

comparação entre diferentes realidades empíricas e a constatação de recorrências de 

algumas representações sociais, como foi constato pelos autores acima referidos, fazer 

algumas generalizações.  

Por fim, como enfatiza Castro (idem), o desafio é como se manifesta a 

identidade militar, quais seus mecanismos simbólicos e como estes significados são 

articulados em relação a problemáticas específicas. Ou seja, reforça-se, assim, a 

adequação de nossa escolha metodológica pelo estudo de caso em um contexto militar 

específico, que deve ser caracterizado - o que será feito no próximo capítulo – para que 

nele se possa situar os sujeitos da pesquisa, e compreender suas representações sociais 

como parte deste contexto, tanto em termos espaciais quanto temporais.  

Com relação à análise das entrevistas, foi efetuada inicialmente a 

organização dos dados relativos à caracterização do perfil social dos entrevistados e da 

tabela indicativa do modo como serão identificados ao longo do capítulo 3. 

Foram, a seguir, agrupadas as respostas de todos os entrevistados a cada 

uma das questões do roteiro das entrevistas (Tabela 4 – p. 110), reunidas em distintos 

itens temáticos, procedimento que norteou a identificação das semelhanças e diferenças 

de suas observações em relação ao conteúdo  neles focalizado. 

Após a referida identificação, buscou-se interpretar o conteúdo das falas dos 

entrevistados, seguindo as sugestões de Minayo (2000), através da interlocução com o 

contexto da pesquisa, com o perfil social dos entrevistados, com informações 

provenientes da observação direta na pesquisa de campo, e sempre que possível com as 

fontes bibliográficas citadas. 
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GRÁFICO 1 - CARREIRA DOS OFICIAIS DA MARINHA DO BRASIL 

 

 

 

CORPO 

 

QUADRO 

Oficial 

Subalterno 

Oficial 

Intermediário 

Oficial Superior Oficial General 

1ºTen 2ºTen Capitão-Tem. Capit.de 

Corveta 

Capit de 

Fragata 

Capit Mar 

e guerra 

Contra-

Almirante 

Vice-

Almirante 

Almirante 

Esquadra 

Almirante 

 

 

ARMADA 

ARMADA 

 

          

COMPLEMEN

TAR 

          

FUSILEIRO 

NAVAL 

FUZILEIRO 

NAVAL 

          

COMPLEMEN

TAR 
          

 

INTENDEN

TE 

INTENDENTE 

 

          

COMPLEMEN

TAR 
          

ENGE- 

NHEIRO 

ENGENHEIRO 

NAVAL 
          

 

SAÚDE 

MÉDICO 

 

          

DENTISTA 

 

          

APOIO 

SAÚDE 

          

 

 

AUXILIAR 

TÉCNICO 

 

          

CAPELÃO 

NAVAL 

          

AUXILIAR 

ARMADA 

          

AUXILIAR 

FUZ.NAVAL 

          

Fonte: LOMBARDI, Maria Rosa. As Mulheres nas Forças Armadas brasileira: a Marinha do Brasil. 

exclusivamente masculinas                             masculinas e femininas 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

3. O CONTEXTO DA PESQUISA: RETROSPECTIVA HISTÓRICA 

E DADOS ATUAIS 

 

 

De acordo com B (2002), a história Oficial atribui a fundação da Marinha ao 

ano de 1614, quando uma flotilha de caravelas e caravelões, sob o comando de 

Jerônimo de Albuquerque, filho de uma indígena e um português, partiu de Pernambuco 

rumo ao Maranhão, com a finalidade de expulsar os franceses que lá haviam se 

estabelecido.  

Para esse autor esse fato (2002, p. 9): “é, no mínimo risível”, uma vez que o 

evento não teve continuidade e tampouco existia nacionalidade brasileira na época. 

Portanto, segundo o autor, a Marinha do Brasil não existia antes de 7 de 

setembro de 1822, data da Proclamação da Independência pelo príncipe D. Pedro I. 

Segundo Silva (2002) a missão da Marinha, na época de sua criação, em 28 

de outubro de 1822, era preparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a 

defesa da Pátria. Estar pronta para atuar na garantia dos poderes constitucionais e, por 

iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, além de participar em ações sob a égide 

de organismos internacionais e em apoio à paz. 

Na ocasião da Independência do Brasil, de acordo com Silva (2002), as 

Províncias do Norte, Nordeste e na Cisplatina, as Juntas de Governo continuavam leais 

à Corte de Lisboa. Houve a necessidade da ação da Marinha para evitar a fragmentação 

do Território e garantir a consolidação da Independência. A Marinha participou de 

batalhas importantes na defesa do território brasileiro como na Guerra da 

Independência, Guerra Cisplatina, Guerra dos Farrapos, Guerra do Paraguai, e nas 1ª e 

2ª Guerras Mundiais. 

Em síntese, a Marinha é uma das três Forças Armadas do Brasil, sendo 

responsável pela condução das operações navais em geral, a proteção das águas 

territoriais brasileiras, além de executar ações de cunho ecológico, com ações de 

manutenção do meio ambiente, normatizando e fiscalizando o ambiente marinho. Conta 

atualmente com um efetivo de 56.068 militares, dos quais 3.131 são mulheres 

(ANEMAR, 2009)6. 

 

                                                           
6
 Dados extraídos do Anuário Estatístico da Marinha – 2009. Fonte:www.mar.mil.br 
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3.1 Causas do processo de inclusão das mulheres nas Forças Armadas  

 

 

Para traçar a linha do tempo fazendo uma retrospectiva do ingresso das 

mulheres nas Forças Armadas brasileiras, contamos de modo especial com a 

contribuição de Lombardi (2009, p.23 e 24). A autora didaticamente divide este 

processo em duas fases: a primeira a partir da segunda década do século XIX até 1945, 

e a segunda de 1980 a 2004.  

O marco inicial da presença das mulheres nas Forças Armadas brasileiras 

ocorre em 1823, com Maria Quitéria de Jesus Medeiros, que fez parte do Batalhão dos 

Periquitos na batalha contra os portugueses pela independência da Bahia.  

Outra heroína brasileira foi Ana Vieira da Silva, que lutou clandestinamente 

na Revolução Constitucionalista em São Paulo em 1932, que ferida em combate foi 

reconhecida pela bravura e foi incorporada ao 1º Batalhão. Continuando com a 

retrospectiva de Lombardi (2009, p.23), em 1944 o exército e a aeronáutica recrutaram 

67 moças para atuarem como enfermeiras nos hospitais de campanha, na Itália. As 

moças não possuíam dependentes, e já com formação de enfermeiras foram treinadas 

num Curso de Emergência e de Enfermeiras da Reserva do Exército. Após o curso 

foram nomeadas Enfermeiras de 3ª Classe, depois promovidas a 2º Tenentes. 

Para entendermos melhor como foi desencadeada a segunda fase da referida 

inserção, é necessário fazer uma reconstituição do contexto histórico relativo a seu 

início, levando em consideração a conjuntura político-institucional, incluindo algumas 

características do governo militar e os grupos de interesse que marcaram presença e se 

organizaram politicamente nesse período, além dos movimentos sociais que colocaram 

em discussão aspectos sócios culturais significativos, como os movimentos feministas e 

pela participação popular. 

Para a importância que vem se dando, nos últimos anos a esse fato fomentou 

o surgimento de diversas teorias para explicar tal fenômeno. 

Vários autores, referidos a seguir, se preocuparam em apresentar 

explicações sobre as causas que desencadearam diferentes ações públicas para a 

inserção das mulheres nas Forças Armadas brasileiras. Dentre estas causas foram 

apontados tanto aspectos externos às suas próprias instituições, quanto outros inerentes 

à elas; tanto razões de ordem prática, quanto de ordem simbólica.  
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Dentre as várias causas, pelo menos duas delas são citadas por vários 

autores consultados: trata-se, em primeiro lugar, como indicam entre outros Kristensen 

(2009) e Mathias (2000), do processo de democratização que vinha ocorrendo no início 

do período em pauta, relacionados a aspectos relativos às próprias Forças Armadas. 

Segundo as autoras, é preciso ter em mente que o processo que estava iniciando no 

Brasil e em outras partes do mundo, está inseparavelmente relacionado com a 

incorporação das mulheres nas Forças Armadas. Em segundo lugar, foi apontado o 

próprio papel dos movimentos feministas, causa e consequência do citado processo de 

redemocratização.  

Quanto à primeira causa, foram fatores determinantes para a feminização 

das Forças Armadas brasileiras as características do funcionamento do governo militar, 

durante os 21 anos de sua Ditadura. De fato, ao longo desses anos, a conjuntura política 

com a formação de novos grupos de interesse e mobilização da sociedade civil contra o 

regime de repressão implantado, propiciou o desgaste político dos militares, que ao final 

foram perdendo o controle sobre eles mesmos no jogo do poder estabelecido. 

Segundo Skidmore (1998), os militares nos últimos anos da Ditadura Militar 

tinham como preocupação imediata o referido desgaste de seu prestígio público e de sua 

unidade interna. Havia uma opinião majoritária entre os militares que estes deveriam 

concentrar-se no fortalecimento, reorganização e reequipamento da Instituição. O 

ingresso da mulher viria ao encontro a tais interesses, pois a figura feminina 

humanizava mais a Instituição, além de completar o contingente que estava reduzido, 

uma vez que com a falta de prestígio das Forças Armadas os jovens rejeitavam a 

carreira militar, fator este também enfatizado por Mathias (idem).  

Stepan (1988) que analisou o período da abertura política, iniciado em 1974 

de modo lento e intensificado no governo do General Figueiredo (1979-1985), 

considera que a razão mais crítica para a abertura do regime militar tenham sido as 

contradições do próprio aparelho estatal, uma vez que a organização de inteligência 

militar, contrária a abertura política, dividia os militares em governo e instituição. 

Corroborando com a análise de Stepan, o então Ministro da Marinha no governo do 

General Figueiredo, o Almirante Maximiliano da Fonseca afirmava que “Tendo 

assumido a responsabilidade do poder, as Forças Armadas se mantiveram à frente do 

mesmo, lamentavelmente por um período de 21 anos, esquecendo-se [...] que o Poder 

desgasta e corrompe” (FONSECA, apud STEPAN, 1988, p. 392).  
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As palavras do Ministro da Marinha evidenciam que os militares haviam 

perdido o poder.  Skidmore (1988, p. 148) observa que o “apagar das luzes” do governo 

militar, com o General Figueiredo é melancólico. Desgastado pela crise econômica, pela 

falta de liderança e por seu temperamento explosivo, Figueiredo demonstra absoluta 

falta de interesse com os rumos da “revolução”. Nada resta aos militares, se não retirar-

se da política e voltar ordenadamente aos quartéis. Segundo o autor os militares tinham 

uma preocupação com o desgaste de seu prestígio público e de sua unidade interna E 

acreditavam que deveriam concentrar-se no fortalecimento e na unidade da instituição. 

Deste modo, de acordo com Stepan (idem), as providências adotadas para o 

processo de transição contribuíram para o surgimento de novos grupos de interesse no 

panorama político, dentre eles destaca-se a Associação Brasileira de Imprensa e a 

Ordem dos Advogados do Brasil. Em 1979, foram aprovadas as leis da Anistia e da 

Reforma Partidária. Em 1980 foi fundado o Partido dos Trabalhadores e em 1982 

realizaram-se eleições gerais para vereadores, prefeitos, deputados, senadores e 

governadores. 

Por outro lado, como afirma Almeida (2008, p.51), em 1975 as Forças 

Armadas brasileiras criaram um projeto de lei que propunha a abertura da carreira 

militar para as mulheres, vetado pela Presidência da República. O senador Orestes 

Quércia elaborou um projeto de lei propondo a entrada voluntária das mulheres nas 

escolas militares de nível superior, porém o projeto foi rejeitado. Mesmo assim, este 

parece ser um dos primeiros passos para dar início à segunda etapa do processo para a 

inclusão, ainda que parcial e discutível, das mulheres nas Forças Armadas. 

Quanto aos aspectos internos às próprias Forças Armadas, mas intimamente 

relacionados ao contexto externo, dentre outros autores Mathias (idem) refere-se à 

situação profissional das Forças Armadas pós-ditadura, ou seja, à mudança na forma de 

fazer a guerra, pois as sofisticações tecnológicas e administrativas exigiam pessoal mais 

qualificado.  

De acordo com Kristensen (idem), a evolução tecnológica é um fator 

importante a se considerar, pois as armas leves, armas nucleares bem como o 

desenvolvimento do poder aéreo tornaram o combate um espaço mais flexível, 

promovendo a participação das mulheres. 

Segal (1995) aponta também quanto ao primeiro aspecto em pauta, em seu 

estudo sobre a presença feminina nos quartéis, que embora as Forças Armadas sejam 

instituições constituídas socialmente como masculinas, houve diversas modificações 
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responsáveis pela existência de mulheres nessa conjuntura. Aponta, assim, uma série de 

fatores que determinam a natureza e a extensão da participação feminina na caserna, 

agrupáveis em três categorias: as esferas militares, cultural e social. 

No campo militar, Segal (1999, p.28) propõe vários pressupostos que 

serviriam de base para entender o ingresso das mulheres nas Forças Armadas. Dentre 

eles destacamos os que seguem: 1. Mudanças tecnológicas de várias ordens deram lugar 

a maior participação das mulheres nas Forças Armadas durante o século XX; 2) Na 

medida em que as funções de apoio se concentraram nas forças de reserva, em 

comparação com as forças na ativa, as mulheres tenderam a ter maior representação nas 

forças de reserva; 3.  A participação das mulheres tem tendência a aumentar em 

sistemas de admissão voluntária, assim como em situações nas quais as alterações 

sociais vão ao sentido de uma maior igualdade de gênero. 

Com relação à segunda causa responsável pela presença das mulheres nas 

Forças Armadas, como militares, conforme Lombardi (idem), as lutas iniciadas pelas 

feministas no século passado em defesa da igualdade social e de direitos civis e 

políticos entre homens e mulheres contribuíram, sem dúvida, para sua inserção, a partir 

de 1980, vindo a fazer parte de um espaço que até então era preponderantemente 

masculino.  

No campo social e cultural Carreiras (2007, p.390) ressalta que as mudanças 

do modelo de participação social e política das mulheres, a partir do início do século 

XX, com sua entrada no mercado de trabalho e as pressões democráticas que buscavam 

uma sociedade com igualdade de direitos e oportunidades. 

 Na esfera social, Segal (idem, p. 759) chama atenção para os fatores 

econômicos, a estrutura familiar e as características da sociedade que influenciam na 

solidificação do fato e sugere cinco proposições para melhor entendimento:  

 

1) Sempre que a disponibilidade de homens não preencha as necessidades de 

mão de obra militar, as mulheres são chamadas ao serviço; 2) Quanto maior 

for a porcentagem de mulheres na população ativa, maior será a sua 

representação nas Forças Armadas; 3) O grau de segregação sexual nas 

estruturas de profissões civis também afeta a participação militar das 

mulheres; 4) Taxas elevadas de desemprego (especialmente para jovens do 

sexo masculino) estão associadas a um contingente de homens para servir de 

imediato nas Forças Armadas e a oportunidade relativamente baixa para as 

mulheres nesse âmbito; 5) Quanto maiores forem as responsabilidades das 

famílias com a mulher comum, menor será a representação da mulher nas 

Forças Armadas.   As demandas apresentadas estão diretamente ligadas à 

oferta de mão-de-obra masculina, onde houver carência as mulheres serão 

incentivadas a participar da vida castrense. 
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No âmbito cultural, Segal (idem) propõe quatro postulados que chamam a 

atenção à construção social da família e do gênero, e aos valores sociais sobre estes. São 

eles: 

 

 1) Quanto maior for a ênfase nas atribuições por gênero (e, desse modo, 

menor a ênfase nas diferenças individuais), mais limitada são as funções 

militares das mulheres; 2) Quanto mais igualitários forem os valores sociais 

sobre gênero, tanto maior é a representação das Forças Armadas; 3) Quanto 

maior for a porcentagem de fundamentalistas religiosos num país, menor será 

a representação das mulheres nas Forças Armadas; 4) Quanto maior for o 

movimento que se afasta das formas familiares tradicionais, especialmente 

nas que se baseiam na família nuclear, maior será a representação das 

mulheres nas Forças Armadas (SEGAL, 1995, p. 759). 

 

 A autora aponta ainda os valores intrínsecos ao papel social da mulher, 

relativos ao sentimento materno, e principalmente com os valores de gênero em cada 

sociedade, como também a influência não só dos valores religiosos no imaginário 

feminino, como também os das famílias tradicionais. 

Em síntese, vários fatores em conjunto desencadearam o processo de 

decisão política do ingresso feminino nas Forças Armadas brasileiras, iniciando-se a 

segunda fase dessa inclusão com a presença das mulheres na Marinha. 

 

 

3.1.1 Iniciativas governamentais na segunda fase do processo de inclusão das 

mulheres nas Forças Armadas 

 

 

Além dos aspectos já mencionados relativos à citada inclusão, acrescentam-

se razões especificas, associadas diretamente à Marinha, tais como  a falta de pessoal 

para trabalhar no recém-inaugurado Hospital Naval Marcílio Dias, a modernização do 

papel institucional e a necessidade de mão-de-obra, na Marinha, em postos ocupados 

tradicionalmente por homens.  

Segundo Almeida (2008, p.52), a demanda externa que acelerou o processo 

de feminização da Marinha foi o anteriormente citado Projeto de Lei do Senado (PLS) 

nº 323 de 24/10/1979, de autoria do senador Orestes Quércia, que discorria sobre o 

ingresso voluntário das mulheres nas escolas militares de nível superior (Escola Naval, 

Academia Militar das Agulhas Negras, Academia da Força Aérea).  
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A Comissão de Constituição e Justiça do Senado julgou o Projeto 

inconstitucional, por tratar-se de matéria de competência privada da Presidência da 

República e o rejeitou no dia 26/05/1980. Tal Projeto de Lei suscitou uma consulta do 

Ministro da Marinha ao Diretor Geral da Marinha (através da mensagem R-291636 de 

29/11/79) sobre o tema, que através do Ofício nº 0760, de 31/12/79 o julgou 

“inconveniente, inoportuno e inaceitável” (ALMEIDA, 2008, p.52). 

Mesmo com a rejeição do PL, de acordo com Almeida (idem, p. 51), a 

Marinha continuou com os estudos que resultaram na criação do Corpo Auxiliar 

Feminino da Reserva da Marinha CAFRM, em 1980, com a incorporação da mulher em 

atividades auxiliares. 

Em 28/04/1980, o Ministro da Marinha enviou ao Presidente da República a 

Exposição de Motivos nº 37/80 que tratava da minuta do Anteprojeto de Lei para a 

criação do Corpo Auxiliar Feminino, justificando para tal a necessidade de a 

substituição dos especialistas homens, oficiais e praças, que estavam exercendo 

atividades em terra, para funções operativas (navios), além da “grande conveniência” 

pelo fato de sua “abrangência social”, uma vez que contribuiria para igualdade de 

direitos, assegurada no art. 153 da Constituição Federal/1967 (ALMEIDA, 2008, p. 58). 

Em 07/07/1980, regulamentado por intermédio da Lei 6807, o governo cria 

o Quadro Auxiliar Feminino da Reserva, porém a efetiva integração das militares 

brasileiras no quadro permanente se dará em 1997, com a extinção do CAFRM e a 

incorporação das militares na estrutura permanente de Corpos e Quadros da Marinha 

(ALMEIDA, 2008, p. 52). 

O ingresso da mulher na Aeronáutica, conforme Lombardi (2009) ocorreu 

em1996, com a criação da primeira turma feminina na Academia da Força Aérea. O 

exército Brasileiro só permitiu a presença da mulher em seu efetivo no ano de 1997, no 

Instituto Militar de Engenharia do Exército. 

Diante da volta dos militares aos quartéis, da reorganização e aparelhamento 

das instituições militares, o ingresso das mulheres apresentou-se como uma alternativa 

para que os militares que estivessem exercendo funções administrativas e burocráticas 

pudessem ser deslocados para as funções operativas nos meios navais, ocorreu, então, a 

divisão sexual do trabalho interna ao mercado militar, balizado particularidades 

tradicionalmente atribuídas ao papel social de gênero. Confirmam-se, deste modo, 

aspectos abordados por Lagrave (1991) sobre a inserção profissional feminina em 
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ofícios de domínio masculino, concretizando-se quando os homens iniciam um 

movimento de abandono de tais ofícios. 

Segundo Lombardi (2009), na época a Marinha passava por um processo de 

renovação e alargamento dos meios flutuantes, aéreos e anfíbios. A fim de dar suporte a 

esse novo aparato, a Marinha criou e incrementou instalações em terra como o caso do 

Centro de Misseis e da Fabrica de Munições. Foi criado o Batalhão de Operações 

Especiais e o Comando da Força de Fuzileiros Navais, além do Centro Médico Naval 

Marcílio Dias. 

Para atender a complexidade das novas demandas, os quadros de oficiais e 

praças eram insuficientes, além de não haver profissionais especializados. A Marinha 

necessitava desses profissionais para trabalhos em terra. 

A segunda fase da retrospectiva traçada por Lombardi (2009, p. 24) inicia-

se, assim, a rigor, com a Criação do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha – 

CAFRM, em 1980, para atuação nas áreas técnicas, administrativas e de saúde. 

A partir daí ocorre uma série de iniciativas de ações públicas que serão 

apresentadas a seguir, obedecendo a sua respectiva ordem cronológica de acordo com a 

linha de tempo organizada por Lombardi (idem), envolvendo as três Forças Armadas. 

- No ano de 1981 houve o ingresso da 1ª turma de mulheres na Força Aérea 

Brasileira – FAB, graduadas como 2º Tenente, 3º Sargento e Cabos (Lei 6.924 de 

29/06/1981). 

- Em 9/10/1987 foi promulgada a Lei 7622, que reorganizou o CAFRM, 

reduzindo o período probatório de 9 para 3 anos e ascender a carreira de Capitão-de-

Mar-e-Guerra, entre outros benefícios. 

- O ingresso da 1ª Turma de mulheres na escola de Administração do 

Exército, em Salvador/BA ocorreu no ano de 1992. 

- Em 1994 houve a permissão para as mulheres prestarem o Serviço Militar 

Voluntário
7
 através do Decreto 1.294 de 26/10/1994. 

- A Instituição do Serviço Militar Voluntário no Exército para os quadros de 

médicas, dentistas, farmacêuticas e enfermeiras de nível superior como voluntário 

ocorreu em 1996.  

                                                           
7
 Serviço Militar voluntário é a situação em que o brasileiro, a partir dos 17 anos de idade, 

voluntariamente se apresenta para a prestação do serviço militar, desde que autorizado pelas instituições 

militares: Marinha, Exército e Aeronáutica. 

Fonte:<https://www.mar.mil.br 
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- No mesmo ano a Academia da Força Aérea – AFA permite o ingresso da 

primeira turma de 17 cadetes femininos, para s quadros da Intendência, áreas 

administrativas e financeiras. 

- Em 1997 houve o ingresso da 1ª Turma de 10 mulheres no Instituto Militar 

de Engenharia do Exército – IME, no Rio de Janeiro. 

- No mesmo ano a Marinha extingue o Corpo feminino da Reserva da 

Marinha e incorpora as mulheres aos corpos e quadros de cada especialidade, 

juntamente com os homens. Permite o ingresso das mulheres aos Corpos de 

Engenheiros, Intendentes, aos Quadros de Médicos, Cirurgiões Dentistas, Apoio à 

Saúde e Técnico, porém não é permitido o ingresso no Corpo da Armada e Corpo de 

Fuzileiros Navais. 

- A permissão para as mulheres participarem de missões nos navios 

hidrográficos, oceanográficos e de guerra, além de integrarem a tripulação de 

helicópteros navais ocorreu em 1998. 

- Nesse mesmo ano o Exército permite as mulheres ingressarem no Serviço 

Militar Temporário do Exército, como também admite estágio de Serviço Técnico para 

profissionais de nível superior em Direito, Contabilidade, Administração, Análise de 

Sistemas, Engenharia, Arquitetura e Jornalismo, entre outras. Instituição do Serviço 

Militar Voluntário do Exército, como militar temporário, para auxiliares e técnicos de 

enfermagem. Ainda em 1998 ocorreu a implantação de um projeto-piloto para prestação 

de serviço militar voluntário na função de “atiradoras”, na Amazônia, porém foi 

desativado em 2002. 

- No ano de 2000 foi criado o curso de Formação de Sargentos de Saúde 

como Militares de Carreira no Exército, através da Portaria 124 do Estado Maior do 

Exército, de 18/12/2000 e em 2004 a cadete-aviadora Fernanda Görtz é a primeira 

mulher a pilotar sozinha uma aeronave militar da Força Aérea Brasileira. 

 

 

3.2 Dados atuais sobre a Marinha do Brasil  

 

 

Com base no Anuário Estatístico da Marinha (ANEMAR), de 2009, da 

Diretoria de Administração da Marinha, e Estatísticas elaboradas pelo IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, através do PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra 
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de Domicílio, serão apresentadas informações sobre o atual contexto das Forças 

Armadas brasileiras de um modo geral, e da Marinha do Brasil em particular.  

Conforme o PNAD 2005, as Forças Armadas juntas representam 39,5% da 

totalidade das Forças militares do País, representando em números absolutos 245 952 

pessoas, cabendo à Marinha apenas 19%. Analisando as fontes disponíveis, pode-se 

afirmar que a Marinha é jovem. Constata-se que seu maior contingente está entre 22 a 

39 anos. O maior número de jovens está no sexo masculino, uma vez que a escolaridade 

mínima exigida para o ingresso das mulheres é o ensino médio.  

No que se refere à etnia, 51% dos militares das três Forças se 

autodeclararam brancos, 8% negros e 41% pardos. Desses, o maior percentual de negros 

encontram-se na Marinha. Lombardi conjectura a possibilidade de esse fato ocorrer por 

duas razões: A boa imagem da Marinha junto a sociedade e a presença de maior efetivo 

da Força no Rio de Janeiro e no Nordeste do Brasil, onde há maior número de 

indivíduos declarados negros. 

Quanto a escolaridade, 58% do grupo possuem entre onze e catorze anos de 

estudo, o que evidencia que a maioria dos militares tem no mínimo ensino médio. Das 

três Forças a Marinha é a mais escolarizada, com 88% de seu efetivo com onze e mais 

anos de estudo. 

Segundo o Anuário Estatístico da Marinha – 2009, o número de militares na 

Marinha do Brasil é de 56.068, sendo 3.131 mulheres, ou seja, apenas 5,58% do seu 

efetivo é feminino.  

Do total de mulheres, 55,80% exercem funções nas áreas de saúde e as 

demais exercem funções administrativas e técnicas. A área de saúde sempre foi o maior 

espaço feminino de trabalho no ambiente castrense. Do total de mulheres, 58,49% são 

oficiais, sendo apenas 26,5% da categoria de Oficial Superior.  

As Praças femininas representam 47% do total de mulheres na Marinha. 

Vale destacar que a diferença do número entre oficiais e praças femininos é bem mais 

equilibrada que o masculino (85,9% são Praças e 14,1% Oficiais). Lombardi (2009, 

p.10) justifica essa diferença, ao fato das mulheres terem ingressado na Marinha sob o 

escudo da profissionalização, onde a escolaridade mínima exigida era o ensino médio, 

enquanto que deles é exigido o ensino fundamental, uma vez que a maioria é oriunda 

das Escolas Aprendizes-Marinheiros e do Serviço Militar Inicial (SMI), que representa 

um peso especial, pois a Marinha oferece maior número de vagas para aprendizes e 

recrutas.  
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As mulheres enfrentam na Marinha, além do que já foi explicitado, as 

interdições de integrar a tripulação regular dos navios e submarinos e o ingresso no 

Colégio e Escola Navais que formam as carreiras da Armada e dos Fuzileiros Navais. A 

estas interdições soma-se o fato de que a maior parte das carreiras às quais as mulheres 

podem se integrar não dá acesso aos postos de Oficiais-Generais; podendo elas chegar 

ao máximo no posto de Capitão de Mar-e-Guerra. Apenas as oficiais do Quadro 

Médico, Engenheiro Naval e Intendente podem alcançar a patente de Contra-Almirante 

e Vice-Almirante. 

Com referência a hierarquia, em 2009 havia apenas 98 oficiais generais8, e 

desses, nenhuma mulher. Atualmente, o posto máximo que as mulheres atingiram foi o 

de Capitão-de-Mar-e-Guerra (apenas 30 mulheres). A maioria das carreiras que a 

mulher pode integrar não dá acesso aos postos de oficiais generais (somente 

Engenheiras Navais, Médicas e Intendentes).  

Cabe enfatizar que a Marinha estipula quotas de 50% para o sexo masculino 

nos concursos para oficiais médicos e dentistas. Segundo Lombardi (2009, p. 10), a 

existência de tais quotas supõe uma precaução fixada pela Marinha para tornar o 

processo de feminização mais lento, reservando carreiras e patentes exclusivas para 

homens. 

 A progressão da carreira militar segue períodos determinados chamados 

interstícios, que representam o número de anos de uma graduação ou posto para o outro. 

Anualmente a Marinha disponibiliza um determinado número de vagas para as 

graduações ou postos aos quais os militares concorrerão, ou seja, para que haja 

promoção é necessário passar na prova, haver vaga e cumprir os requisitos estabelecidos 

no plano de carreira de cada Corpo ou Quadro. 

 Esse mecanismo de promoção provoca um afunilamento, principalmente 

para as patentes mais altas, ocasionando um ritmo mais lento na promoção da carreira 

hierárquica, e dessa forma poucos terão acesso às patentes de Oficiais Generais 

(MARINHA DO BRASIL, 2011). 

 

 

 

 

                                                           
8
 Vide Gráfico 1, pg.41  as informações sobre a Carreira dos Oficiais. 
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Tabela 1 - Efetivo da Marinha na ativa por sexo segundo os Corpos. Brasil, 2009. 

 

 

CORPOS 

 

HOMENS 

 

MULHERES 

  

TOTAL 

NA NA %  

OFICIAIS 6.567 1.710 14,16 8.277 

ARMADA 

FUZILEIROS NAVAIS 

INTENDENTES
9
 

ENGENHEI. NAVAIS 

SAÚDE 

 AUXILIARES 

AUXILIARES FN 

2.446 

668 

688 

434 

874 

1.302 

135 

-- 

-- 

29 

91 

1.103 

487 

-- 

-- 

-- 

4,22 

20,92 

55,80 

27,22 

-- 

2.446 

668 

717 

525 

1.977 

1.789 

135 

PRAÇAS 46.370 1.421 28,93 49.212 

ARMADA 

FUZILEIROS NAVAIS 

AUXILIARES 

24.317 

14.960 

7.093 

-- 

-- 

1.421 

-- 

-- 

16,70 

-- 

-- 

8.514 

TOTAL 52.937 3.131 5,58 56.068 

Fonte: DADM Diretoria de Administração da Marinha – ANEMAR 2009 – Vol. I. 

 

Os dados da Tabela 1 permitem constatar qual o espaço das mulheres na 

Marinha, em quais Corpos e Quadros lhes é permitido o acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 INTENDENTE – O serviço de Intendência das Forças Armadas brasileiras, é responsável por parte 

significativa da logística, ou sejas, das atividades de suprimento (alimentos; fardamentos; equipamentos; 

combustíveis, óleos; reembolsáveis e outros), transporte de pessoal e de suprimentos e administração 

financeira das Organizações Militares. 



54 

 

 

 

 

Tabela 2 - Efetivo da Marinha na ativa segundo sexo, Corpos e Quadros (Brasil, 

2009) 
 

 

CORPOS E QUADROS 

 

 

TOTAL 

% 

FEMININA 

OFICIAIS 8.277 20,65 

CORPO DA ARMADA 2.446 -- 

Corpo da Armada 

Quadro de Oficiais da Armada 

Quadro Complementar de Oficiais da Armada QC-CA 

2.377 

3 

73 

-- 

-- 

-- 

CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 688 -- 

Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais FN 

Quadro Complementar Oficiais Fuzileiros Navais QC-FN 

668 

20 

-- 

-- 

CORPO DE INTENDENTES 717 4,04 

Quadro de Oficiais Intendente IM 

Quadro Complementar Oficiais Intendentes QC-IM 

600 

117 

2,56 

11,11 

CORPO DE ENGENHEIROS NAVAIS 525 17,33 

Engenheiros Navais 

Oficiais da Reserva Engenheiros Navais 

429 

96 

12,59 

37,50 

CORPO DE SAÚDE 1.977 55,79 

Quadro de Médicos Md 

Quadro de Cirurgiões-dentistas CD 

Quadro de Apoio a Saúde S 

Oficiais da Reserva Médico 

Oficiais da Reserva Cirurg. Dentista 

Oficiais da Reserva Apoio Saúde 

558 

278 

292 

279 

227 

343 

44,98 

47,84 

71,93 

25,45 

67,40 

83,38 

CORPO AUXILIAR 1.924 25,31 

Quadro Técnico T 

Quadro Auxiliar da Armada 

Quadro Auxiliar dos Fuzileiros Navais 

Quadro de Capelães Navais 

Quadro Técnico de Oficiais da Reserva 

981 

343 

135 

39 

426 

44,75 

13,99 

-- 

-- 

-- 

PRAÇAS 47.791 2,97 

CORPO DE PRAÇAS DA ARMADA 24.317 -- 

Quadro de Praças da Armada 24.317 -- 

CORPO DE PRAÇAS FUZILEIROS NAVAIS 14.960 -- 

Corpo de Praças de Fuzileiros Navais 14.960 -- 

CORPO AUXILIAR DE PRAÇAS 8.514 16,69 

Corpo Auxiliar de Praças da Armada 8.514 16,69 

T O T A L 56.068 
            Fonte: DADM Diretoria de Administração da Marinha – ANEMAR 2009 – Vol. I. 
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A área de saúde, desde a criação do CAFRM, tem sido o lugar mais 

feminino da Marinha. A tabela 2 mostra que do total do Corpo, elas representam 48%.  

Também podemos perceber que 46% dos Oficiais médicos são representados pelas 

mulheres. Vale lembrar que a Marinha tem instituído quotas de 50% para o sexo 

masculino para os quadros de saúde, como forma de manter um equilíbrio 

(LOMBARDI, 2009, p.35). 

O número de mulheres no Quadro Técnico é bem significativo, 

especialmente as oficiais, com 55,8%. Este Quadro integra diversas especialidades 

como: Serviço Social, Direito, Psicologia, Meteorologia, Biblioteconomia, Ciências 

Náuticas, Informática, Museologia e Pedagogia. No Corpo de Engenheiros Navais as 

mulheres representam 28,2%. O Quadro Complementar de Intendência comporta os 

profissionais das áreas de Administração, Ciências Contábeis e Economia e composto 

por 11,6% de militares femininas. 
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Tabela 3 - Efetivo da Marinha na ativa segundo sexo e patentes. Brasil, 2009 

 

 

POSTO E GRADUAÇÃO 

 

HOMENS 

 

MULHERES 

% 

FEMININO 

 

TOTAL 

OFICIAIS GENERAIS 98 -- -- 98 

Almirante 

Almirante de Esquadra 

Vice-Almirante 

Contra-Almirante 

-- 

12 

25 

61 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12 

25 

61 

OFICIAIS SUPERIORES 2.740 425 13,42 3.165 

Capitão-de-Mar-e-Guerra 

Capitão-de-Fragata 

Capitão-de-Corveta 

494 

954 

1.292 

30 

133 

262 

5,73 

12,24 

16,86 

524 

1.087 

1.554 

OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS 1.506 381 21,20 1.887 

Capitão-Tenente 1.506 381 21,20 1.887 

OFICIAIS SUBALTERNOS 1.926 884 28,26 3.127 

1º/2º Tenente 2.243 884 28,26 3.127 

GRADUADOS 24.042 875 3,51 24.917 

Suboficial 

1º Sargento 

2º Sargento 

3º Sargento 

3.999 

4.812 

6.898 

8.333 

191 

173 

241 

270 

4,56 

4,47 

3,38 

3,14 

4.190 

4.985 

7.139 

8.603 

Cabo 12.560 564 4,30 13.124 

Marinheiros/Soldados 9.748 2 0,01 9.750 

T O T A L 52.620 3.131 5,58 56.068 

Fonte: DADM Diretoria de Administração da Marinha – ANEMAR 2009 – Vol. I. 
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3.3 A inserção profissional e ascensão hierárquica das mulheres na Marinha 

 

 

As probabilidades de inserção profissional e ascensão hierárquica das 

mulheres atualmente são significativamente maiores que no seu ingresso há 30 anos. 

Segundo Lombardi, o fato delas estarem inseridas nos Corpos e Quadros da estrutura 

geral da Marinha, e não em um Quadro a parte como estavam inicialmente, amplia sua 

inclusão.  

Como chamou a atenção o Capitão-de-Fragata Araújo (1987, apud 

LOMBARDI, 2009), médico e então chefe de clinica no Hospital Naval Marcílio Dias, 

ao estudar o CAFRM verificou que a organização do mesmo gerava prejuízo, tanto para 

Marinha quanto para as militares. O autor afirma que os nove anos de estágio 

probatório, três seleções antes de serem efetivadas, e os interstícios de tempo para sua 

promoção (o que não acontecia com o sexo masculino), estavam motivando algumas a 

desistirem da Carreira Militar.  

De fato, as atribuições dos militares do Quadro Complementar (QC) eram 

comparáveis as das militares do QAFO – Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais, porém 

o interstício do primeiro era de três anos, ao passo que o do QAFO era de nove anos. 

Vale ressaltar, como fez Araújo (idem), que a patente inicial também 

evidenciava discriminação contra as militares, pois os integrantes masculinos de outros 

quadros ingressavam na carreira militar como 1º Tenente, e as militares do QAFO 

iniciavam como 2ª Tenente. A seu ver, seria imprescindível a criação de um plano de 

carreira para estimular a produção de um vínculo e de um sentimento de unidade, bem 

como a participação em cursos, motivando-as para o crescimento profissional e 

ascensão na carreira, pois na área da saúde estavam ocorrendo os maiores números de 

desistência da carreira militar. 

Frente a tantos problemas e criticas internas, nova lei foi sancionada, a Lei 

7.622, de 9/10/1987, bem como o Decreto 95660, de 25/01/1988, cujas principais 

modificações ocorreram na carreira do Quadro Auxiliar Feminino de Oficiais (QAFO), 

sendo permitido às oficiais ascender a patente de Capitão-de-Mar-e-Guerra. Além disso, 

o período probatório foi reduzido para três anos. Manteve-se, porém, a restrição do 

serviço feminino em terra, e se continuou a resguardar as militares do serviço de 

segurança do pessoal e das instalações das Organização Militares (LOMBARDI, 2009). 
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Contudo, Lombardi afirma que as diferenças na divisão sexual do trabalho e 

os limites de integração da mulher na Força estão evidenciados nas leis, regras de 

conduta, regimentos, normas, boletins informativos e editais de concursos. 

O próprio Decreto de criação do CAFRM estabelecia os limites permitidos 

às mulheres dentro da Instituição, determinando que elas só poderiam exercer funções 

em Organizações Militares em terra.  

Após a Lei 6807 de 1980, que criou o CAFRM, foi necessário editar outras 

Normas para regulamentar o Corpo Feminino da Marinha. Em 07/10/1980, três meses 

após a criação, foi editado o Decreto 85238, com a finalidade de definir as regras para 

recrutamento, seleção inicial, matrículas nos cursos, convocação e permanência na 

Marinha. A Portaria 1355 de 14/09/1981 regulamentou a licença gestante de quatro 

meses com remuneração. 

Merece destaque a Portaria 1.356, de 14/09/1981 e a Instrução Militar 

108102, de 13/01/1981 que definem respectivamente normas de conduta ético-militar, 

representações10, apresentação pessoal e uso de adornos pelas mulheres. Estabelece o 

modelo da mulher militar, com regras de comportamento, determinando conduta das 

mulheres, especialmente quanto a aspectos morais. A Instrução dita, também, moldes de 

penteado permitido e o uso de adornos. 

 Nas palavras de Lombardi (2009, p.41): 

 

(...) esta Portaria determina as expressões possíveis do feminino 

e da feminilidade no ambiente militar, incluindo aí uniformes, 

„maneiras‟, linguagem, gestos, moral, sexualidade.  Era 

necessário refrear corpos, palavras, proibir o „toque‟. 

 

 

Algumas resoluções impostas na referida Portaria: 

- “discrição nas maneiras e linguagem escrita e falada” 

- “moral ilibada na vida pública e particular”; 

- “não tratar de maneira sigilosa fora do âmbito apropriado”;  

- “cultivar espírito de corpo”; 

- “evitar demonstração de familiaridade quando uniformizadas, inclusive 

gestos de apreço usados no convívio social (beijo, abraço, toques)”. 

                                                           
10

 Eventos cívicos ou festivos, realizados por autoridades Federais, Estaduais, Municipais ou 

Organizações da sociedade, onde a Marinha deverá ser representada. 



59 

 

 

 

- “especial atenção no uso esmerado do uniforme, usando maquilagem 

discreta e cumprir normas quanto ao uso de adornos”. 

 

Na Instrução Militar são registradas algumas das seguintes proibições: 

 

-  o uso de penteados (cheio, alto etc.), cobrindo a testa (mesmo no caso das 

franjas e pastilhas), e o uso de postiços”; 

- o corte de cabelos foi definido conforme ilustração que compunha a 

norma; apenas nos casos de “necessidade de encobrir lesão fisionômica”, a militar 

deveria solicitar, aos superiores, autorização para usar corte diferente; 

- não era permitido o uso de colar ou volta que ficasse (???), o uso de 

pulseira era permitido, desde que com uma só volta, “com espessura máxima de 1 cm”; 

apenas os brincos “pequenos e discretos” eram permitidos, excluindo os brincos com 

argolas ou pingentes. O uso de anéis, alianças e relógios era permitido, sem restrições. 

O CAFRM foi extinto em 26/11/1997, através da Lei 9519, que reestrutura 

os Corpos e Quadros de oficiais e Praças da Marinha, integrando as mulheres na 

estrutura geral da Força, dando acesso a elas, conforme sua especialização, ao Corpo de 

Engenheiros Navais e aos Quadros: de Médico, de Cirurgião-Dentista, Apoio à Saúde e 

Técnico. Tal Lei define que os Corpos da Armada e dos Fuzileiros Navais deverão ser 

exclusivamente masculinos, como também estipula quotas masculinas de 50% no Corpo 

de Saúde (LOMBARDI, 2009, p.48). 

O acesso à carreira militar ocorre das seguintes maneiras: para os Corpos de 

Oficiais da Armada, de Oficiais Fuzileiros Navais e de Oficiais Intendentes é através de 

concurso para a Escola Naval. Para os outros Quadros, dá-se por meio de concurso de 

nível superior.  

A Marinha, através da Diretoria de Ensino, mantém escolas de formação, as 

quais as mulheres não têm acesso. As EAMs – Escola de Aprendizes-Marinheiros11 que 

formam marinheiros, o Colégio Naval que forma os militares no ensino médio com 

duração de três anos. Ao término dos três anos irão cursar o nível superior na Escola 

Naval, por um período de quatro anos. A formação da Escola Naval é conduzida para 

cada Corpo de interesse. Os Oficiais que desejam ir para o Corpo da Armada se 

especializarão em Mecânica, Eletrônica e Sistemas de Armas, os que desejam o Corpo 

                                                           
11

 Escolas mantidas pela Marinha para a formação de marinheiros. São 4 no País: Ceará, Espirito Santo, 

Pernambuco e Santa Catarina. 
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de Fuzileiros Navais farão habilitação em Mecânica, Eletrônica e Sistemas de Armas, e 

os que optam pelo Corpo de Intendentes farão sua formação em Administração da 

Força. São realizados concursos anualmente para todas as instituições de ensino. Para 

cursar o Colégio Naval não é pré-requisito para o ingresso na Escola Naval, porém os 

que cursam o Colégio possuem vagas garantidas na Escola, ou seja, as vagas da Escola 

Naval são preenchidas primeiramente com os alunos formados pelo colégio Naval, as 

vagas excedentes serão preenchidas por civis, através de concurso anual. 

Portanto, os oficiais oriundos desse sistema de ensino iniciam a vivência no 

ambiente militar com tenra idade e durante sete anos cultivam e vivenciam a “cultura 

militar” desenvolvendo o “espírito de corpo”. Vivenciam as representações sociais 

militares, ou seja, aprendem o estilo de vida e os valores militares e os vínculos 

pessoais, profissionais e ideológicos que balizarão seu comportamento durante a 

carreira militar (LOMBARDI, 2009). 

Lombardi (idem) avalia que escolas de elite, como é o caso do Colégio e da 

Escola Navais, imprimem no aluno um sentimento de superioridade, classificando-os 

em um padrão social acima do comum, baseado na “nobreza” de suas qualidades 

morais, técnicas e sociais. Portanto o Colégio e a Escola Navais formam a elite da 

Marinha. 

Em síntese, atualmente as mulheres podem fazer parte do Quadro 

Complementar da Intendência, do Corpo de Engenheiros Navais, em todos os quadros 

do Corpo de Saúde, nos quadros Técnico e Auxiliar da Armada, do Corpo Auxiliar de 

Oficiais, do Corpo Auxiliar de Praças,  e do Corpo de Sargentos Músicos dos Praças 

Fuzileiros Navais.  

Contudo, alguns Corpos como o da Armada, e o Corpo de Fuzileiros Navais 

considerados a “Marinha de Verdade” são restritos aos homens. O mesmo ocorre com 

os quadros de Oficiais da Armada, de Complementar da Armada, de Oficiais Fuzileiros 

Navais, e com os quadros Complementares de Fuzileiros Navais, e os de Auxiliar de 

Fuzileiros Navais e de Capelão Naval. 

A progressão da carreira militar ocorre naturalmente conforme o plano de 

carreira de cada Quadro e Corpo, até no máximo ao posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra. 

Para um oficial ascender ao posto de Oficial General, deverá compor a lista elaborada 

pela Comissão de Promoções de Oficiais – CPO, a partir de critérios de antiguidade, 

merecimento e de avaliações profissionais e morais realizadas no decorrer da carreira. 

Tal lista é avaliada pelo Conselho de Almirantes denominado Almirantado, que escolhe 
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os militares que deverão ascender ao posto de oficial general.  Os critérios da referida 

escolha são subjetivos, não definidos nas Normas, Regulamentos ou Leis. 

 

 

 

3.4 A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC)  

 

 

O início da profissionalização no Brasil, conforme Machado (2007) ocorreu 

no período imperial com a criação do Liceu de Artes e Ofícios nos Estados do Rio de 

Janeiro e São Paulo, em 1873, por um grupo de aristocratas da elite cafeeira que 

desejava formar mão-de-obra especializada para uma porvindoura industrialização do 

País, conforme os ideais positivistas que pregavam a dignificação do homem através do 

trabalho. 

Esse modelo de escola surge com aparente duplo sentido: formar “mão-de-

obra” qualificada para a nova sociedade e como solução para os problemas sociais 

oriundos da urbanização desordenada. Por vezes, segundo Silva (2002), menores que 

cometiam pequenos delitos eram levados a frequentar essa escola para se recuperar 

moral e socialmente. 

Contudo, desde sua criação, as Escolas de Aprendizes e Artífices foram 

sempre deixadas à margem do sistema educacional brasileiro. Deste modo, afirma Silva 

(idem) se a Escola não conseguiu profissionalizar aprendizes, sem dúvida serviu para 

manter os desníveis das classes sociais, tornando a educação mais um aparelho usado 

para reforçar as desigualdades. 

Peil (1996), referindo-se ao início do século XIX, diz que as pessoas que 

vivessem da atividade manual eram tidas socialmente como pessoas de pequeno valor. 

Às classes de bom padrão aquisitivo eram reservados os estudos clássicos. O trabalho 

intelectual era valorizado e reservado as elites. Reafirmava-se, assim, a velha dualidade 

do ensino, com uma escola para os pobres e uma para os ricos. 

Com base em informações de Silva (2002), não parece ter sido por mera 

coincidência, que a Escola Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina foi criada no ano 

de 1857, através do Decreto-Lei nº 2003 de 24 de outubro de 1857, com objetivo de 

formar marinheiros para guarnecer nossa costa marítima. O autor informa que a elite 

desterrense buscava sanar o problema da presença de crianças pobres nas ruas para 
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conferir uma imagem de civilidade para a cidade que passava por um lento e gradual 

processo de urbanização. Dessa maneira, essas crianças que ocupavam os espaços 

públicos, como ruas e praças, e que eram vistas como umas ameaças à ordem e à saúde 

pública passariam a ser em potencial os alunos da recém- formada EAMSC.  

Nesse contexto, a Escola Aprendizes-Marinheiros tornou-se um importante 

mecanismo urbano para auxiliar na tarefa de conferir um aspecto de civilidade à cidade. 

Segundo Silva (2002), os Chefes de Polícia e os Juízes de órfãos eram os responsáveis 

pelo encaminhamento dos menores considerados pelas elites como desvalidos, ao 

alistamento na Escola Aprendizes. 

A EAMSC na sua criação foi formada por duas Companhias, uma situada na 

Capital e a outra na cidade de Laguna. Inicialmente a Companhia da Capital instalou-se 

a bordo do patacho “ATIVA”, em 5 de janeiro de 1857, ocasião em que foram 

matriculados 15 alunos aprendizes-marinheiros. 

Posteriormente a EAMSC funcionou em vários locais, dentre eles a 

Fortaleza de Santa‟Anna, e mais tarde a antiga hospedaria do Imigrante, em Coqueiros, 

onde atualmente encontra-se o pórtico turístico, na cabeceira da ponte Pedro Ivo. 

Permaneceu nesse local até 1950, quando foi transferida para as atuais instalações 

(EAMSC, 2011).   

Desde então, 154 anos se passaram e a EAMSC continua a formar 

marinheiros, que no término do curso ingressam nos quadros de servidores da Marinha 

brasileira. 

A EAMSC (2011) é, portanto, um estabelecimento de ensino militar da 

Marinha do Brasil, com a missão de formar marinheiros para o Corpo de Praças da 

Armada (CPA). O curso de Formação de Marinheiros para o Serviço Ativo da Marinha 

funciona sob regime de semi-internato, e tem duração de um ano, dividido em dois 

períodos escolares de seis meses cada, sendo o primeiro período de Aprendiz-

Marinheiro (AM)  o período Grumete (GR). Ao final dos seis primeiros meses o aluno 

se forma grumete12, e ao completar o ano letivo se forma marinheiro. Durante o curso 

são ministradas disciplinas do Ensino Básico e do Ensino Militar-Naval.  

Além do Departamento de Ensino, a estrutura da EAMSC é composta por 

um Ambulatório Naval, um Núcleo de Formação de Recrutas Navais, um Núcleo de 

Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha que presta assessoria jurídica, psicológica 

                                                           
12

 Grumete é o praça inferior da Marinha, que a bordo dos navios faz a limpeza e ajuda os marinheiros 

nos diferentes trabalhos. É um aprendiz. 
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e de Serviço Social, uma Capela Naval, um Serviço da Assistência a Informática, uma 

Biblioteca e a Prefeitura Naval.  

Atualmente a tripulação13 da EAMSC é de aproximadamente 600 alunos, 28 

servidores civis, 7 estagiários e 210 militares. O grupo de servidores civis é o mais 

equilibrado em termos do número de mulheres (15), e de homens (13), porque a grande 

maioria é de professores. Dentre os sete estagiários, cinco são mulheres. Já no grupo dos 

militares o percentual de mulheres é de 25%. Representa um percentual bem mais 

elevado em relação ao percentual feminino de toda a Marinha, pelo fato de tratar-se de 

uma instituição de ensino, na qual o número de mulheres professoras é mais 

representativo. Vale destacar, também, o fato da EAMSC ter em sua estrutura uma 

unidade de Ambulatório Naval, o que faz aumentar o contingente feminino que, como 

no caso da área da educação é bastante presente na área da saúde, representando 23% e 

32%, respectivamente, conforme tabelas a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Na Marinha o quadro de servidores é chamado de “tripulação”. 
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Tabela 1 - Efetivo da EAMSC na ativa por sexo segundo os Corpos. Brasil, 2009. 

 

 

CORPOS 

 

HOMENS 

 

MULHERES 

  

TOTAL 

NA NA %  

OFICIAIS 36 29 43,07 65 

ARMADA 

FUZILEIROS NAVAIS 

INTENDENTES 

ENGENHEIROS NAVAIS 

SAÚDE 

 AUXILIARES 

TÉCNICOS (Prof. e Adv.) 

CAPELÃO NAVAL 

2 

-- 

2 

1 

16 

3 

11 

1 

-- 

-- 

1 

-- 

16 

-- 

12 

-- 

-- 

-- 

33,33 

-- 

50,00 

-- 

54,54 

-- 

2 

-- 

3 

1 

32 

3 

23 

-- 

PRAÇAS 119 26 17,24 145 

ARMADA 

FUZILEIROS NAVAIS 

AUXILIARES 

95 

6 

18 

3 

0 

23 

3,06 

-- 

56,09 

98 

6 

41 

TOTAL 157 53 25,23 210 

Fonte: Tabela de Lotação e Efetivo da EAMSC – OUT/2011. 
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Tabela 2 - Efetivo da Marinha na ativa segundo sexo, Corpos e Quadros - Brasil, 

2009 
 

 

CORPOS E QUADROS 

 

HOMEM MULHER % 

FEMININA 

OFICIAIS                                                   T O T A L 65 43,07 

CORPO DA ARMADA 2 -- 

Corpo da Armada 

Quadro de Oficiais da Armada 

Quadro Complem. de Oficiais da Armada QC-CA 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS -- -- 

Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais FN 

Quadro Complem. Oficiais Fuz. Navais QC-FN 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

CORPO DE INTENDENTES 3 33,33 

Quadro de Oficiais Intendente IM 

Quadro Complem. Oficiais Intendentes QC-IM 

2 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

CORPO DE ENGENHEIROS NAVAIS 1 -- 

Engenheiros Navais 

Oficiais da Reserva Engenheiros Navais 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

CORPO DE SAÚDE                    32 50,00 

Quadro de Médicos Md 

Quadro de Cirurgiões-dentistas CD 

Quadro de Apoio a Saúde S 

Oficiais da Reserva Médico 

Oficiais da Reserva Cirurg. Dentista 

Oficiais da Reserva Apoio Saúde 

2 

1 

1 

8 

2 

2 

1 

-- 

1 

3 

4 

7 

33,33 

-- 

50,00 

27,27 

66,66 

77,77 

CORPO AUXILIAR 27 44,44 

Quadro Técnico T 

Quadro Auxiliar da Armada 

Quadro Auxiliar dos Fuzileiros Navais 

Quadro de Capelões Navais 

Quadro Técnico de Oficiais da Reserva 

-- 

3 

-- 

1 

11 

1 

-- 

-- 

-- 

11 

100,00 

-- 

-- 

-- 

50,00 

PRAÇAS 145 17,24 

CORPO DE PRAÇAS DA ARMADA 98 3,06 

Quadro de Praças da Armada 95 3 3,06 

CORPO DE PRAÇAS FUZILEIROS NAVAIS 6 -- 

Corpo de Praças de Fuzileiros Navais 6 -- -- 

CORPO AUXILIAR DE PRAÇAS 41 56,09 

Corpo Auxiliar de Praças da Armada 18 23 56,09 
  Fonte: Tabela de Lotação e Efetivo da EAMSC –OUT/ 2011. 
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Tabela 3 - Efetivo da Marinha na ativa segundo sexo e patentes. Brasil, 

2009 

 

 

POSTO E GRADUAÇÃO 

 

HOMENS 

 

MULHERES 

% 

FEMININO 

 

TOTAL 

OFICIAIS GENERAIS -- -- -- -- 

Almirante 

Almirante de Esquadra 

Vice-Almirante 

Contra-Almirante 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

OFICIAIS SUPERIORES 3 -- -- 3 

Capitão-de-Mar-e-Guerra 

Capitão-de-Fragata 

Capitão-de-Corveta 

-- 

1 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

2 

OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS 3 4 57,14 7 

Capitão-Tenente 3 4 57,14 7 

OFICIAIS SUBALTERNOS 31 24 43,63 55 

1º Tenente 20 16 44,44 36 

2º Tenente 11 8 42,10 19 

GRADUADOS 56 3 5,08 59 

Suboficial 

1º Sargento 

2º Sargento 

3º Sargento 

15 

9 

17 

15 

-- 

1 

-- 

2 

-- 

10,00 

-- 

11,76 

15 

10 

17 

17 

Cabo 21 19 47,50 40 

Marinheiros/Soldados 43 3 6,52 46 

T O T A L 157 53 25,23 210 

           Fonte: Tabela de Lotação e Efetivo da EAMSC – OUT/2011. 
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4. RESULTADOS DA PESQUISA EMPÍRICA 
 

 

No atendimento à última etapa da metodologia definida para esta pesquisa, 

serão apresentados neste capítulo os resultados da observação direta e das entrevistas 

realizadas na EAMSC, com militares de ambos os sexos. 

 

 

4.1 Relações e concepções de gênero no cotidiano da EAMSC: registros da 

observação direta em campo 

 

 

Ao iniciar minhas atividades profissionais na Escola Aprendizes-

Marinheiros de Santa Catarina, percebi que estava em um contexto completamente 

diferente do “universo” civil. Diferenças na linguagem, crenças, valores e rituais, onde a 

hierarquia e a disciplina são valores primordiais e que fundamentam a vida militar. A 

medida que passei a tentar desvendar tal universo, percebi categorizações sociais entre 

os próprios militares, entre os militares e servidores civis “paisanos”, e entre militares 

homens e militares mulheres. Observei que não havia militar feminina em cargo de 

chefia e que havia um grande distanciamento entre os oficiais masculinos e femininos, e 

algumas vezes uma relação de hostilidade entre eles. Percebi, por vezes, que as 

mulheres militares eram vistas por seus pares como incompetentes e incapazes. 

A observação mais criteriosa em campo, especialmente através de conversas 

informais, após a definição da EAMSC como nosso espaço de pesquisa para a presente 

dissertação fez com que orientássemos mais o “olhar” e a “escuta” para as questões que 

aos poucos foram sendo formuladas para o Projeto de investigação.  

Ao mesmo tempo, o conteúdo obtido nas entrevistas contribuiu para 

completar as impressões iniciais e ampliá-las ou contestá-las, ressaltando mais 

ambiguidades e contradições nas manifestações dos sujeitos da pesquisa, confrontado, 

confirmadas, também, através do contraponto com a análise documental e bibliográfica. 

A própria atitude durante a entrevista é reveladora de uma postura de receio 

de expor suas ideias sobre a Instituição de um modo geral, como já Castro (1990) ser 

comum em contextos das formas Armadas. De fato, observei em todos os entrevistados 

uma preocupação extremada em salvaguardar a imagem da Marinha e a sua própria 
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imagem, na medida em que se preocupavam com a divulgação de suas informações. 

Alguns brincavam perguntando se eu iria mostrar para o Comandante suas impressões. 

Através de conversas informais, ouvi militares se dizendo muito a favor das 

mulheres na Marinha, mas que tinham colegas que não suportavam a presença delas. Ou 

seja, a rejeição à presença feminina era atribuída a outros e nunca a eles.  É nítido, 

entretanto, que pelo menos uma parte dos militares não confiam em mulheres para as 

tarefas específicas, tais como segurança da Organização, cargos de chefia, entre outros. 

Percebi nitidamente que as militares têm a percepção de que serão tanto 

mais aceitas nas funções quanto mais se parecerem com os homens. Isto implicaria e 

cortar o cabelo, usar roupas largas e agir de maneira autoritária. Porém, não podem ser 

muito masculinizadas para não serem taxadas de homossexuais.  

Esta preocupação pode ser procedente, uma vez que ouvi de um militar que 

conheceu um sargento feminino que parecia homem. Segundo ele, rastejava no chão e 

enfrentava todas as dificuldades dos treinamentos junto com os militares. 

Ficou claro também, em minhas observações, que as mulheres, tanto as 

praças como as oficiais, se sentem menos preparadas que os homens para as atividades 

navais. As praças acreditam que o fato deles terem preparação nas escolas de 

Aprendizes e embarcarem, faz com que tenham muito mais conhecimento que elas. 

Algumas oficiais de certo modo demonstraram um relativas sentimento de inferioridade 

porque os homens oficiais que são oriundos do Colégio e Escola Navais são 

considerados a “elite” da Marinha,  são preparados para serem “os melhores” e agem 

como se fossem. 

Através destas e de outras constatações que serão identificadas no conteúdo 

das entrevistas fica, portanto, evidente que há vários aspectos que marcam as diferenças 

de gênero entre os militares da Marinha, diferenças que se expressam tanto 

institucionalmente, através dos instrumentos legais, quanto na esfera das relações de 

gênero e concepções de militares de ambos os sexos. 

 

 

4.2 O perfil social dos entrevistados 

         

 

Das 16 entrevistas realizadas, oito delas foram com militares femininas, 

entre 29 a 55 anos de idade, e as demais com militares masculinos, entre 28 e 63 anos 
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de idade. Procurou-se, assim, incluir uma participação equitativa entre gênero e idade 

dos entrevistados. 

A participação de quatro mulheres pioneiras oriundas das turmas de 1981 

(EF 2; EF 3; EF 5 e EF 6) se justifica, tendo em vista que um dos objetivos da pesquisa 

é identificar os avanços e os desafios das Políticas Públicas de gênero na Marinha 

brasileira, desde o processo de inserção da mulher na Instituição. Dentre as demais 

entrevistadas, quatro tinham entre 29 a 35 anos. No grupo masculino a distribuição por 

idade segue a mesma lógica das mulheres, uma vez que os critérios foram os mesmos, 

ou seja, variou entre 28 a 63 anos. 

Todos os entrevistados homens são casados, e apenas um não teve filhos. 

No grupo feminino duas eram solteiras, e só uma das casadas não tinha filho. 

Por conta da utilização do critério de equidade na escolha dos entrevistados, 

dos dezesseis entrevistados, oito pertenciam à carreira de Praças e Oito à carreira de 

Oficiais. 

O grupo de oficiais foi constituído por mulheres e homens do serviço ativo e 

da reserva remunerada da Marinha com uma variante de 1 a 33 anos de serviço 

prestados à Marinha. Das quatro Oficiais entrevistadas, duas são do Quadro de Saúde e 

duas do Quadro Técnico. Dos quatro Oficiais do sexo masculino ouvidos três são 

oriundos da Escola Naval, destes, dois são do Corpo de Intendente e um do Corpo de 

Fuzileiro Naval, o quarto Oficial entrevistado e oriundo do Quadro Auxiliar de Oficial 

da Armada (iniciou sua carreira na Marinha como praça e ascendeu a carreira de Oficial 

através de concurso interno).  

O grupo de praças entrevistados também foi formado por mulheres e 

homens do serviço ativo e da reserva remunerada da Marinha. Das quatro mulheres 

entrevistadas duas possuem especialização na área de saúde, as quais são da reserva 

remunerada da Marinha, as outras duas praças são do serviço ativo e pertencentes a área 

administrativa. Dos praças masculino dois são da reserva remunerada da Marinha e dois 

do serviço ativo, sendo dois do Corpo Auxiliar de Praças, com especialidades: 

escrevente e os outros dois pertencem ao Corpo de praças da Armada, com 

especialidades de motores e máquinas. 

Dos oito homens, seis são responsáveis por 100% da renda familiar. Entre 

eles cinco tem escolaridade de nível superior. Das seis mulheres casadas, três são 



70 

 

 

 

responsáveis por 100% da renda familiar. No grupo das mulheres sete possuem nível 

superior. 

A maioria dos casados do grupo entrevistados têm cônjuges civis, não 

pertencentes à Marinha, sendo apenas uma delas casada com militar, e outra é casada 

com um servidor civil desta Instituição. Ou seja, a amostragem não apresenta arranjos 

familiares entre os militares, seja entre Oficiais e Praças, ou no mesmo circulo 

hierárquico, contrariando a tendência encontrada por Almeida (2008), cujas pesquisas 

indicava um padrão de ocorrência de casamentos entre homens e mulheres, tanto 

oficiais quanto praças.  

Os entrevistados homens tiveram filhos entre 24 e 30 anos; já as mulheres 

optaram por procriar mais velhas - ente 30 e 49 anos de idade - esperando estabilizarem-

se profissionalmente, e tiveram menor número de filhos, em relação aos homens. 

A maioria dos homens vivenciam casamentos tradicionais clássicos, onde o 

cuidado dos filhos e a administração da casa são de responsabilidade da esposa. Das seis 

mulheres casadas, quatro dividem a responsabilidade do cuidado dos filhos com o 

esposo, durante a jornada de trabalho. As outras terceirizam os cuidados entre avós, 

empregadas ou creches. 
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4.3 O que pensam os entrevistados 

  

 

No roteiro das entrevistas foi elencada uma série de subtemas que serão 

analisados na mesma sequência em que foram abordados na interlocução com nossos 

informantes, sob a forma de sete itens, sendo levada em consideração, sobretudo a sua 

identificação de gênero e o os aspectos específicos do contexto da EAMSC, levantados 

através da análise documental, bem como aqueles observados no trabalho de campo. 

 

 

4.3.1 Opção pela carreira militar 

 

 

Ao ser arguidas sobre as razões que as levaram a escolher a carreira militar 

na Marinha, a maioria das mulheres (6) respondeu que a escolha da carreira militar deu-

se por alguns fatores, tanto de ordem prática quanto simbólica. Dentre eles foi destacada 

a estabilidade profissional, o salário garantido, a possibilidade de seguir uma carreira 

profissional com trajetória previsível e baseada em regras explícitas, inclusive com 

assistência de saúde e garantia de moradia, conforme depoimentos a seguir: 

 

Na verdade, não posso dizer que escolhi ser militar. Para algumas 

pessoas, alcançar o militarismo é a realização de um sonho. Comigo 

não foi assim. Eu ingressei na Marinha através de uma oportunidade 

que tive, por meio de um concurso, para alcançar um bom emprego. 

No caso, esse concurso foi para ingresso na Marinha do Brasil..., mas 

poderia ter sido para ingresso em outra Força ou, até mesmo, para 

atuação no meio civil (EF-1). 

 

Não foi nenhum sonho, como é para muita gente. Eu queria melhorar 

de vida, sair de onde eu morava. Eu comecei a me interessar pela 

carreira militar, e vi que eles ofereciam muitos benefícios pra quem 

quer prestar concurso e sair de casa, que era meu caso. Você recebia 

salário bom, alojamento, médicos, dentistas, uma série de recursos que 

facilitavam pra quem vem do interior que não tem lugar pra morar e 

tudo mais. E a marinha porque era a única que me dava oportunidade, 

o exército era só nível superior e a aeronáutica não tinha técnico de 

nutrição, que é minha especialidade (EF-4). 

 
Na época por acaso, eu estava concluindo o ensino médio 

profissionalizante, técnico de enfermagem e surgiu a oportunidade de 
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fazer o concurso e fiz. Trabalhava na área, mas ganhava muito pouco, 

escolhi por opção de serviço, por estabilidade financeira (EF-6). 

 

Nota-se nesses discursos que o ingresso na Marinha ocorreu de forma 

pragmática, e como um meio de melhorar de vida. Há uma tendência acentuada pela 

busca da independência financeira, de um espaço no mercado de trabalho, do salário 

garantido e ascensão na carreira, tanto por parte das praças como das oficiais. 

Um segundo aspecto identificado é que a algumas das entrevistadas não 

tinha uma preferência definida por ingressar em uma Força Militar, ou se escolheria, 

dentre elas a Marinha, parecendo ter sido decisiva apenas a oportunidade da abertura de 

concurso por esta Instituição.  

Este é o caso, por exemplo, da EF-8 para quem a Marinha surgiu como uma 

boa oportunidade profissional. Desconhecia esta Força, prestou concurso e encontrou na 

Marinha razões suficientes para decidir pela carreira 

 

Eu havia concluído minha faculdade e estava procurando um concurso 

e minha mãe viu no jornal e me avisou. Daí eu fui atrás e estudei um 

mês antes da prova e consegui estudar bem, tinha uma boa base e 

passei. Nessa de ver qual é acabei ficando. Não conhecia ninguém de 

Marinha. O salário parecia interessante. Acabei ficando, e hoje não 

trocaria minha estabilidade, meu salário para aventurar. Dificilmente 

eu encontraria no mercado de trabalho um emprego que me desse uma 

vida confortável como a Marinha me dá (EF-8). 

 

Mesmo aquelas que escolheram a carreira militar por razões simbólicas, por 

admirá-la, que tinham a ideia de ser militar em seu imaginário desde criança, 

apresentaram como segunda opção a estabilidade do vínculo empregatício e financeiro. 

No caso da EF-5, que ingressou na primeira seleção para praças do sexo 

feminino, havia certa curiosidade, o desejo de desafiar as convenções sociais. Segundo 

esta entrevistada, a propaganda para o ingresso das mulheres na Marinha era muito bem 

feita, com modelos famosas à época vestidas com farda, além da presença de militares 

femininas nos filmes, o que lhe chamou a atenção e lhe serviu de estímulo ao enfrentar 

as “árduas etapas do concurso”.    

 

Eu adorava ver aqueles filmes americanos onde as mulheres eram 

militares. Eu achava lindo e ficava pensando como deveria ser bom. 

Quando vi a chamada na televisão foi interessante, estava na época 

estudando para o vestibular, precisava trabalhar, daí fui lá e me 

inscrevi. Fiquei feliz porque além de gostar, tinha meu salário certinho 

todo mês. Era novidade a presença da mulher (EF-5). 
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Outra razão para a opção da carreira militar na Marinha foi a influência da 

família, decisiva para o ingresso na Instituição para a informante EF-7. 

  

Desde adolescente eu sempre quis seguir a carreira militar. Meu irmão 

foi fuzileiro naval, meu avô era aviador. Inicialmente eu nem vim para 

Marinha de Guerra, fui para Marinha Mercante. Estudei no CIAGA – 

Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, Escola de Formação de 

Oficiais da Marinha Mercante- EFOMM. Formei-me oficial da 

Marinha Mercante, com bacharelado em ciências náuticas. Fiquei 

durante 7 anos na Marinha Mercante e resolvi tentar o quadro técnico 

e passei no concurso o ano passado. Eu gostava da Marinha Mercante, 

mas aqui a gente tem segurança (EF-7). 

 

 

Ao analisando os depoimentos pode-se perceber que, de maneira geral, por 

parte das mulheres, a escolha da carreira ocorreu por buscar um emprego de lhes desse 

segurança e estabilidade, oportunizado pela da abertura de concurso para Marinha, além 

do prestigio obtido pela imagem positiva dos militares, ou da influência da presença de 

militares na família.  

O grupo masculino segue, em linhas gerais, a mesma tendência das 

mulheres quanto a referida escolha com base em razões práticas, uma vez que quatro 

deles escolheram a carreira militar por considerá-la estável podendo, assim, garantir o 

sustento da família com segurança. Vale destacar que a esta a razão somaram-se outras 

de ordem simbólica, como é possível constatar nos depoimentos a seguir. 

 

Por opção, vontade de ser militar, emprego estável e achar bonita a 

farda da Marinha. Na época não havia muita divulgação das Forças 

Armadas na minha cidade (EM-9). 

 

Escolhi pela segurança, por deitar a cabeça no travesseiro e poder 

dormir tranquilo que no outro dia você continua empregado. Pela 

Marinha porque desde pequeno fui maravilhado pelas coisas do mar. 

Desenhava navios, você ia à praia via um navio, ficava curioso (EM-

13). 

 

 

Três outros fizeram sua opção também por razões simbólicas, a saber, por 

admirar a carreira militar através da influência de familiares e pelo prestigio social 

atribuído aos militares, e apenas um deles optou pela carreira através de experiência 

própria, depois de ter cumprido o Serviço Militar Obrigatório.  
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Por opção profissional, quando conclui o curso de matemática, estava 

cursando engenharia e senti que estava na hora de trabalhar, fiz o 

concurso público e a escolha da força é porque eu gostava mais da 

Marinha (EM-10). 

 

Influência familiar; meu pai é Oficial da Marinha (reserva). Em um 

segundo momento, pela segurança do serviço público (estabilidade, 

pensão para esposa e filha, plano de carreira definido (EM-14)). 

 

Eu vislumbrava a carreira militar por ver uns parentes que eram do 

exército, porém queria ser da aeronáutica. Na ocasião do alistamento 

ao serviço militar obrigatório um amigo me convidou pra irmos pra 

Marinha que viajava muito. Na ocasião eu não tinha nem noção do 

que era a Marinha (EM-12). 

 

Inicialmente entrei na Marinha para cumprir o Serviço Militar 

Obrigatório. Não quis ir para o exército porque tinha más notícias, 

através dos meus irmãos mais velhos terem servido lá. Acabei vindo 

pra Marinha sem muita motivação. Conhecendo a Marinha depois de 

cumprir o período obrigatório eu resolvi permanecer, engajando. 

Adquiri estabilidade e segui as progressões da carreira (EM-11). 

 

 

Pode-se considerar, em síntese, que praticamente todos os entrevistados 

elencaram, de um modo ou de outro, a estabilidade financeira e a garantia de um 

emprego seguro que garantisse um futuro para sua família, como motivação para o 

ingresso na Marinha. Mesmo os militares femininos e masculinos que apresentaram 

outras razões como: “desejo de criança”, entusiasmos pela beleza da farda ou pelo 

prestígio social, como motivação utilizaram tais argumentos. 

Chamou a atenção, contudo, que a quase totalidade dos entrevistados não 

dispunha de informação específica sobre a Marinha, sendo esta Instituição escolhida 

entre as Forças Militares, pela oportunidade de concurso aberto quando da necessidade 

de definir a escolha profissional. 

 

 

4.3.2 A opinião dos familiares sobre a opção profissional 

 

 

 A maioria das mulheres entrevistadas afirmou ser positiva a reação da 

família diante de sua decisão de ser militar. Seus familiares ficaram orgulhosos e as 

apoiaram.  
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Foi a melhor possível, tanto por parte de meus pais, quanto por parte 

de meu marido, pois, na época, eu já era casada (EF-1). 

 

Normal, sem problemas. Meu pai ficou muito orgulhoso, fazia questão 

de falar aos amigos que tinha uma filha médica e outra Oficial da 

Marinha (EF-3). 

 

Ficou bem feliz, um emprego de estabilidade, uma carreira boa, bons 

salários (EF-8). 
 

 

Para as mulheres EF-5 e EF-6 houve certa resistência da família, o que a seu 

ver é justificável, pois as duas são oriundas da primeira turma de 1981. Eram jovens e 

não houve um debate com a sociedade sobre o assunto, era tudo novidade e o país 

estava em plena ditadura. 

Mesmo assim, a primeira delas afirma que superada a insegurança inicial 

dos familiares:  

 

Ficou todo mundo muito feliz. Meu pai começou contar história que o 

pai dele queria que ele fosse militar, contou histórias de conhecidos dele 

que seguiram carreira militar e eles ficaram tudo jogando bola, 

enquanto que o amigo ficava estudando e hoje ele é coronel da Polícia. 

E ficou todo mundo muito feliz (EF-5). 

 

 

No caso da EF-6, a resistência foi materna, levando em conta o afastamento 

e a distância da família de origem. 

 

Minha mãe não queria, meu pai deu apoio. Minha mãe era resistente 

porque eu teria que ir embora para o Rio de Janeiro, era jovem, com 

18 anos (EF-6). 

      

 

No caso dos rapazes, do mesmo modo houve apoio das famílias, mas em 

certos casos, como foi visto no depoimento anterior, um motivo também recorrente para 

a resistência dos familiares à opção pela carreira em pauta teve a ver com o fato da 

distância da família para o exercício da profissão e o tempo de ausência exigido, como 

foi expresso por EM-9 e EM12. 
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No inicio normal, porém na primeira ausência, que foi de 40 dias 

consecutivos, a saudade apertou um pouco (EM-9). 

 

Minha mãe não gostou muito, queria que eu entrasse no exército ou 

aeronáutica porque na cidade em que nasci não tinha Marinha e eu 

teria que ir embora e não voltaria mais (EM-10). 

 

Meus pais ficaram surpresos porque desde pequeno eles me ouviam 

falar que iria pra aeronáutica, mas eles gostaram muito, minha mãe e 

minhas irmãs acharam linda a farda branca (EM-12). 

 

No caso do EM-15 a distância da família também foi um complicador, 

embora ela tenha aprovado sua decisão, pois de “origem humilde” entendia a Marinha 

como um meio de melhorar de vida. 

 

Foi bastante positiva, exatamente se levar em conta o contexto da 

realidade em que eu vivia, então, é claro que houve uma certa 

apreensão porque eu iria para um estado bem distante, completamente 

diferente, Rio de Janeiro, mas depois satisfação exatamente porque 

estaria seguindo uma carreira que, pelo menos lá fora, é bem vista 

(EM-15). 

 

Para EM-13, também o ingresso da Marinha foi uma maneira de ter 

melhores oportunidades, e poder construir uma carreira que oferecesse melhores 

condições de vida e de conforto. 

 

Dos dez filhos lá de casa eu fui o único que seguiu a carreira militar. 

Meu pai era de Marinha Reformado, eu nunca o vi fardado. Ele ficou 

receoso, mas eu fui pra ver como é que é. Gostei e fiquei. Era a única 

saída pra um menino de 17 anos no subúrbio do Rio de Janeiro (EM-

13). 
 

Apenas por parte de um entrevistado (EM14), ao contrário dos demais, 

houve alguma indecisão dos familiares quanto à conveniência de sua escolha pelo 

ingresso na Marinha por razões relativas aos rendimentos a serem recebidos. Conforme 

este entrevistado: 

 

Devido a própria influência familiar existente, não houve surpresa, 

apesar de a grande maioria ainda não estar certa de que esta seja a 

melhor opção de carreira; atualmente existem diversas oportunidades 

no próprio serviço público que possibilitam melhores e mais rentáveis 

oportunidades, logo o questionamento familiar ainda é constante (EM-

14). 
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Embora em diferentes circunstâncias e contextos, ficou evidente que para 

todos os entrevistados, de um modo ou de outro, ocorreu e foi importante poder contar 

com a satisfação da família em relação a sua escolha da carreira militar na Marinha do 

Brasil. Entre algumas das resistências iniciais, a mais frequente foi a da necessidade de 

se afastar, por vezes por um período prolongado de tempo, de seus familiares.  

Chamou, no entanto, especial atenção nas respostas a esta indagação que a 

resistência por conta deste afastamento foi mais identificada entre os familiares dos 

militares, o que revela uma postura com base em valores diferenciados de gênero a este 

respeito.    

 

 

4.3.3 Dificuldades no exercício da profissão 

    

A maior das dificuldades na carreira indicada por todas as entrevistadas, em 

aparente contradição com a posição assumida por seus familiares, foi o distanciamento 

da família, seguido pelas difíceis escalas de serviço14 e as movimentações15. É 

necessário ressaltar, no entanto, que este distanciamento deve ser relativizado. Em 

primeiro lugar, porque embora para uma das entrevistadas (EF-1), a distância familiar a 

que se está referindo diz respeito, no início do depoimento, ao distanciamento da família 

de origem, como nos depoimentos analisados anteriormente; em segundo lugar, porque 

tanto por parte desta mesma informante e de algumas outras entrevistadas entra ai uma 

diferença em relação ao tempo de afastamento e, sobretudo a que unidade familiar estão 

se referindo. Ou seja, trata-se do afastamento cotidiano da sua família nuclear, em 

função das escalas de serviço.  

 

Estar longe da família, sem dúvida esse foi uma das maiores 

dificuldades. Eu era muito apegada ao meu pai e todo passo que eu 

iria dar na minha vida eu precisava do aval dele, isso realmente me fez 

muita falta.  Minha outra maior dificuldade é com quem deixar minha 

filha quando estou de serviço (EF-4). 

 

                                                           
14

 Escala de serviço é uma relação diária com o nome dos militares que deverão guarnecer os pontos de 

segurança de uma Organização Militar. Os militares trabalham em regime de plantões (serviços). Há 

escalas para os serviços dependendo da carreira e patente do militar, com revezamento entre os plantões e 

o descanso. 
15

 Movimentações são as transferências de organizações Militares que o militar faz ao longo de sua 

carreira. Geralmente essas transferências ocorrem para qualquer lugar do País, por ordem da instituição. 
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O distanciamento da família, as maiores dificuldades foram às ligadas 

ao cumprimento das escalas de serviço, às quais concorri. Isto porque 

estas escalas sempre correm em paralelo às atividades normais e 

precisam ser conciliadas. Isto sem contar com os pernoites que, sem 

dúvida alguma, exigem do militar e, principalmente da mulher, uma 

dose maior de sacrifício (EF-1). 

 

           Aparecem, também, nas entrevistadas, como no caso da entrevistada EF-8, 

queixa em relação aos deslocamentos resultantes de remoções, criando uma sensação de 

instabilidade e incerteza constante em relação ao futuro. 

    

A maior dificuldade é a falta de controle que você tem sobre a sua 

vida pessoal. Na verdade a gente entra pra Marinha sabendo disso, 

mas não é fácil, agora mesmo no fim do ano serei movimentada pro 

Rio de Janeiro. A dificuldade é isso, não saber o dia de amanhã, é 

estar à disposição da Organização. Se tiver que ir pra Manaus ou 

qualquer outro lugar no Brasil, você tem que ir. (EF-8). 

 

As militares das primeiras turmas, além do distanciamento da família, das 

transferências para lugares distantes a cada período de tempo, das escalas de serviços 

difíceis, ainda enfrentaram outras dificuldades, pois eram as pioneiras a ingressarem no 

ambiente castrense, até em tão de domínio masculino. Acusaram como grande obstáculo 

as dificuldades de adaptação ao novo ambiente, por diferentes razões, entre as quais 

relacionadas com às s questões de acesso imediato à formação profissional anterior e a 

instabilidade na nova carreira, ou a própria adaptação à convivência com novas pessoas 

e rotinas da Instituição, evidenciando também aspectos relativos à questão da relação 

entre carreira e gênero. Manifestações deste tipo ficam evidenciadas nos depoimentos a 

seguir: 

 

Na fase de adaptação eu tive muitas dificuldades porque eu já tinha 

uma formação superior, queria começar logo o trabalho no tal hospital 

novo, melhor da América do Sul e tínhamos que assistir aulas de umas 

matérias específicas militares e eu relutávamos em aceitar estar em 

banco vendo, eu queria trabalhar (EF-2). 

 

 

A instabilidade no trabalho, pois entramos e só fomos efetivadas na 

Marinha após 9 anos, para os homens isso não ocorria, eles mal 

entravam já eram promovidos pra 1º Tenente logo e nós  ficávamos 

pra trás. Eu fiquei seis anos 2º Tenente, um negócio muito triste. 

Quando ingressamos não sabíamos como seria nossa carreira, pois ela 

ainda não estava definida, as definições foram acontecendo aos 

poucos, então é diferente de um rapaz que ingressava já conhecendo 

sua carreira. Depois aos poucos nós fomos passadas pros quadros das 
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carreiras. As médicas foram para o quadro específico dos médicos, 

porém as outras profissionais da saúde (nutricionista, farmacêutico, 

enfermeiro, fisioterapeuta...) foram para um único quadro, e virou uma 

confusão, não foi dito os critérios utilizados para a classificação e o 

quadro ficou muito grande para poucas vagas de promoção (EF-4). 

O curso de adaptação foi uma coisa horrorosa, éramos duzentas e 

poucas mulheres, a maioria da zona sul carioca que não sabia nem 

lavar suas calcinhas, muito menos morar em equipe. Era uma 

comunidade extremamente envaidecida e o que é pior, as pessoas mais 

antigas mandando. Para quem vem do meio civil conviver com 

vaidades, pessoas diferentes, é muito difícil. Éramos obrigadas de 

manhã a correr, de tarde fazer Ordem Unida, entre a parte das aulas da 

manhã e da tarde fazíamos natação, corrida e condicionamento físico. 

Fiquei com um corpaço, nunca estive tão bem fisicamente como estive 

naquela época, mas a cabeça detonada, saudade de ministrar a família 

longe (EF-3). 

 

Muito expressivas em relação à importância das relações de gênero como 

fonte de dificuldade e desconforto na Instituição, reveladoras, inclusive, de forte dose de 

preconceito masculino são os depoimentos de EF-6 e EF-5. 

 

Vencer a barreira do sexo, no sentido do homem/mulher. É muito 

difícil um homem aceitar ser comandado por mulher. Nesses 29 anos 

e... é muito difícil. Um senhor não aceita ser comandado por uma 

menina de vinte e poucos anos. O machismo é muito grande. Mesmo 

com 29 anos eu não consegui vencer. Agora um homem mais jovem, 

podendo ter uma patente menor que a minha, eles aceitariam as 

ordens. As dificuldades inerentes à carreira, as e escalas de serviços 

apertadas, machismo, preconceito (EF-6).  

 

 
Muitas com relação ao machismo; aquela coisa de achar que não iria 

dar certo, que a mulher veio só pra incomodar, que mulher tinha que 

ficar em casa lavando louça e cuidando de filho. Nesse sentido eles 

nos cobravam mais, entretanto a gente se cobrava querendo fazer o 

melhor para não sentir nenhuma forma de discriminação, queria 

provar a eles que iria dar certo. Então nós nos cobrávamos muito mais 

talvez, do que os próprios militares exigiam da gente, porque 

queríamos provar que iria dar certo. E deu (EF-5). 

 

Para os homens as dificuldades encontradas na carreira militar referem-se 

igualmente ao distanciamento da família, com um sentido similar ao registrado nos 

depoimentos femininos, relacionados às escalas de serviços pesadas16 e as 

movimentações, à carga de trabalho exaustiva, além do longo período entre as 

promoções, como se observa nos depoimentos a seguir:  
                                                           
16

Escala de serviços pesadas referem-se ao serviço do militar guarnecer o posto quatro horas, descansar 

quatro horas guarnecer quatro novamente durante a noite e ao dia e quando acabar seu período de 

guarnecer, retorna as atividades diárias do navio, sem dormir. 
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Distância da família, as noite perdida por conta dos serviços noturnos, 

as longas viagens de navios, permanecendo dias em alto mar, sem ter 

hora para começar e terminar o expediente e as madrugas perdidas 

guarnecendo os postos de combates (EM-9). 

 

As dificuldades que o militar tem com transferência, as dificuldades 

de a família acompanhar, de você às vezes ter que sacrificar seu lado 

profissional em função da família. Às vezes a esposa custa a entender, 

se ela não tiver uma boa formação não conhecer a instituição na qual 

agente trabalha não aceita. No meu caso não foram muitas 

movimentações, mas sempre aparecem as dificuldades. Ao longo da 

carreira enfrentei dificuldades inerentes à carreira, rodízio muito 

grande de pessoas e comandantes, pessoas com diferentes níveis de 

entendimento que dificultam muitas vezes o relacionamento 

profissional. Longo interstício de uma promoção para a outra. O maior 

problema que eu vejo é de adaptação a vida militar, que não é fácil 

(EM-10). 

 

A peculiaridade da carreira Naval é manter você afastado da família. 

Logo no ingresso eu embarquei no quinto mês que eu estava na 

Marinha eu já estava embarcado em navio, viajando, saindo de casa 

deixando a família, na época deixando a namorada, que hoje é minha 

esposa. Essa foi a maior dificuldade. A peculiaridade da carreira 

Naval é manter você afastado da família. Logo no ingresso eu 

embarquei no quinto mês que eu estava na Marinha eu já estava 

embarcado em navio, viajando, saindo de casa deixando a família, na 

época deixando a namorada, que hoje é minha esposa. Essa foi a 

maior dificuldade (EM-11). 

 

 

 

4.3.4 Causas da inclusão das mulheres na Marinha 

 

 

De acordo com a bibliografia consultada, várias foram as razões pelas quais 

foram tomadas as decisões sobre a inclusão das mulheres na Marinha, na condição de 

militares. 

 Na opinião das mulheres entrevistadas, algumas das razões apontadas 

vieram ao encontro às indicadas nas fontes bibliográficas consultadas, relativas de um 

modo gerais às necessidades de uma divisão de tarefas que permitisse preencher certas 

necessidades da Marinha, dentro de algumas áreas, atendidas até então pelos militares. 

Ao mesmo tempo essa divisão demarcaria atividades masculinas, de embarque, e as 

femininas de terra. 
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Em minha opinião era para permitir que os homens embarcassem, já 

que as mulheres não embarcavam, ficariam de apoio nas profissões 

em Organizações Militares de terra. Na verdade deu tão certo que hoje 

tem mulheres embarcadas em várias comissões e vários navios, claro 

que são do quadro médico ou engenheiro naval (EF-2). 

 

O Maximiliano resolveu levar pra frente à ideia de criar o Corpo 

Feminino aos moldes da Inglaterra. A mulher não embarca, não vai 

para operações de guerra. O Hospital Naval Marcilio Dias havia sido 

inaugurado e havia 4 ou 5 andares fechados por falta de médicos, 

enfermeiros, enfim faltava efetivo para funcionar. Outra razão foi 

porque a Marinha precisava homens nos navios, a Marinha estava 

comprando novos navios, construindo fragatas (EF-3). 

 

O Maximiliano criou o Quadro Auxiliar Feminino foi justamente para 

cumprir as necessidades em terra, para os homens que tinham que 

cumprir um tempo de interstício no mar, no navio e não estavam 

podendo fazer por essa falta de efetivo para suprir as necessidades de 

terra. O ingresso foi feito por isso, nós ficaríamos fazendo o trabalho 

de terra, portanto nós não iriamos embarcar nos navios, para eles 

poderem ter esse tempo de embarque para poderem ser promovidos, 

porque muitos não eram promovidos porque faltava o tempo de navio, 

de embarque (EF-5). 

 

 

A par das razões instrumentais, outro aspecto que é citado pelos 

entrevistados e que foi também referido pelos homens, é que a citada inserção das 

mulheres veio para “humanizar” a Marinha, dar um “toque feminino”.  

Na opinião dos militares, razões instrumentais, como as apontadas na 

literatura consultada foram indicadas, similares às indicadas pelas militares. 

 Chama especial atenção, no entanto, o depoimento de dois dos 

entrevistados (EM-10 e EM-16), cujos depoimentos foram transcritos a seguir, os quais 

apontam causas relativas às conquistas históricas das mulheres, ocorridas no período 

que antecede e é de certo modo contemporâneo àquele em que começam a ser tomadas 

medidas para sua inserção nas Forças Armadas brasileiras.  

 

Uma questão temporal, uma questão até da sociedade. As exigências 

que uma sociedade impõe ao País.  O crescimento da força de trabalho 

da mulher, a inclusão da mulher em todos os setores da vida pública, 

da vida privada. As mulheres estão disputando com os homens, a 

palavra não é disputar, mas estão ombreando com os homens as vagas 

nas empresas. Então eu acho que a entrada das mulheres na Marinha 

foi uma consequência das exigências sociais. Exigências da própria 

mulher ocupando seu espaço. Era uma coisa inexorável, uma coisa 
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que mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Acho até que no Brasil 

demorou a as mulheres ingressarem (EM-10). 

 

Era inevitável, o mundo estava mudando, as marinhas estavam 

mudando, as mulheres estavam exigindo seus direitos (EM-16). 

 

 Do mesmo modo, vale destacar também o fato de um dos entrevistados  ter 

feita a referência de que “o ingresso das mulheres nas Forças Armadas teria sido por uma 

questão de direitos”. 

 

 

4.3.5 Dificuldades decorrentes da condição de gênero em relação ao ingresso e 

ascensão na carreira 

          

 

A maioria das entrevistadas aponta dificuldades inerentes a sua condição de 

gênero no que diz respeito á inserção e ascensão na carreira. Dentre elas pode ser 

apontada, em primeiro lugar, a falta, de início, de política pública para organizar o 

ingresso das mulheres na Marinha. 

 

Conforme algumas entrevistadas, e como se constata através da análise 

documental, a cada dificuldade iam sendo adequadas as carreiras, o que beneficiou e 

prejudicou os dois lados em determinados momentos. As mulheres ao entrarem com o 

curso técnico já ingressavam na carreira como Cabos, os homens mesmo tendo o curso 

técnico, entravam como sargento. Em outros casos foram beneficiados porque diminuiu 

o tempo de interstício.  Tal conflitou se iniciou com o ingresso das mulheres na Força 

em 1980, e aos poucos tem minimizado a problemática, mas permanecido algumas 

significativas diferenças. 

 

Na minha época, havia uma grande diferença em relação à ascensão 

na carreira, devido ao Plano de Carreira de Praças da Marinha. As 

mulheres, por terem curso técnico, já entravam na Marinha como 

Cabo ou Terceiro-Sargento. Uma vez que os homens, mesmo 

possuindo curso técnico, não tinham essa opção. Tinham que entrar 

como Marinheiros e depois de 5 a 6 anos poderiam ser promovidos a 

cabo. Essa diferença causava um mal estar na classe. Como exemplo, 

podemos citar que um militar do sexo masculino esperava até 20 anos 

de carreira para chegar a Primeiro-Sargento, onde um militar do sexo 

feminino apenas 12 anos. Hoje, a Marinha já corrigiu essa 
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discrepância, por meio de um Plano de Carreira de Praças da Marinha, 

adaptado a cada caso (EM-1). 
 

A carreira está ainda muito tumultuada porque houve certa 

dificuldade. Eu passei muito mais tempo para ser promovida de 2º 

sargento para 1º sargento que alguns muito mais recentes que eu 

foram promovidos na minha frente por serem homens (EF-6). 

 

Por outro lado, algumas das entrevistadas lembraram que, ao contrário dos 

militares da marinha, todas as mulheres ingressaram na carreira através de concursos. 

Classificaram os concursos como muito difíceis, com provas de conhecimentos e 

matemática muito complexa, além de testes físicos e psicotécnicos de um nível alto de 

exigência, além do processo de seleção ser considerado muito longo.   

Lembraram, também, de impactos dos cursos de formação. Segundo elas, 

houve com as primeiras turmas das mulheres maior estranhamento, tanto por parte dos 

que as receberam, como por parte das mulheres aspirantes, tanto Oficiais como Praças. 

Além do aparato legal que regulamentava o ingresso das mulheres, a corporação teve 

que preparar-se para recebê-las nos cursos preparatórios para as carreiras de Oficiais e 

Praças, estabelecendo regras específicas para elas, como relatam três das entrevistadas 

nos depoimentos a seguir. 

 

A nossa turma foi a mais visada, nós sofremos além da conta, 

não que houvesse discriminação eu nunca vi discriminação, mas 

nós éramos visadas. Ficamos um  mês em regime de internato, 

só podíamos ver nossos familiares nos domingos. Tudo era novo 

e muito rígido. Para as oficiais e praças da Polícia de São Paulo 

que nos acompanhavam, os horários e a disciplina eram muitos 

rígidos. Não podíamos falar no telefone sozinhas. Tivemos que 

cortar os cabelos, hoje vejo militares de coque, de rabo de cavalo 

(EF-2). 

 

Para começar a diferenciação no adestramento. Tinha um 

diferencial com o adestramento dos homens. Foi uma 

preocupação em demasia, que nos privou da companhia da 

família, o que não acontecia com os homens, e a justificativa era 

que nós éramos diferentes (EF-3). 

 

Foi lembrado, também, como foi constatado anteriormente através das 

informações bibliográficas, que às mulheres não é permitida o acesso à patente de 

Almirante. Apenas as Oficiais dos quadros Médico, Engenheiro Naval e Intendente 

teoricamente podem chegar aos postos de Contra-Almirante e Vice –Almirante. As 
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Oficiais dos Quadros de Dentista, Apoio a Saúde e do Quadro Técnico podem atingir ao 

máximo a patente de Capitão-de-Mar-e-Guerra.  

Ao serem arguidas sobre essa situação, algumas entrevistadas acreditavam 

que era uma questão de tempo para a mulher conquistar os quadros de Oficial General, 

Para outras, como a não ascensão é por discriminação, pois a Instituição é tradicional, 

jamais uma mulher chegará ao oficialato.  

 

É verdade, nosso quadro só pode chegar a capitão de Mar e Guerra, 

mas essa é a estrutura da Marinha, mesmo antes de nós chegarmos 

(mulheres) já tinham quadros que não iam a Almirante. Eu acho que é 

pela estrutura porque não que não tenha qualificação, isso nós temos. 

Mas, aquela coisa que dizem a Marinha ainda é da Armada, do 

Fuzileiro, e nós mulheres como diz, Corpo Auxiliar Feminino, 

auxiliar, mas a gente chegando lá... Eu não me arrependo não, cheguei 

aonde cheguei, saí porque já havia completado meu tempo, recebi a 

última promoção e esperei mais um pouquinho. É claro que 

gostaríamos que fosse até almirante, mas é um funil e quando chega lá 

em cima o buraquinho é fininho (EF-2). 

 

Não vejo razão para isso, acho que deveria haver uma igualdade. 

Essas carreiras são dos oriundos do Colégio e Escola Navais, que 

passaram lá sete anos, têm esse merecimento. Acho que deveria haver 

uma igualdade, mas pra mim, se chegar a Mar-e-Guerra já me sentirei 

feliz (EF-7). 

 

Eu certamente não almejaria isso porque depois de trinta anos de 

trabalho, você ainda vai concorrer a uma vaga, isso realmente eu não 

almejaria, mas se se fala de igualdade deveria abrir o Colégio e a 

Escola Naval pras mulheres. Temos aqui uma oficial que veio da 

Marinha Mercante e trabalhou muitos anos embarcada (EF-8). 

 

 

Pode-se observar nos depoimentos das mulheres EF-2, EF-7 e EF-8, no 

entanto, que as mesmas não têm interesse em ocupar postos do Almirantado. Das oito 

mulheres entrevistadas, apenas uma demonstrou desejo em embarcar nos navios da 

Marinha. Todas as demais preferem fazer atividade em terra e dar mais atenção à vida 

familiar.  

Quanto aos entrevistados, assumiram na maioria posições diferentes das 

mulheres, a começar pela afirmação de que ser homem ou mulher não interfere na 

trajetória da carreira. 

Para o entrevistado EM-12 o plano de carreira permite que a ascensão aos 

postos mais elevados ocorra naturalmente, desde que haja empenho do concorrente, 

conforme o Corpo ou Quadro em que o (a) militar esteja inserido.  
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Não, a Marinha dá oportunidades pra você ir galgando promoções em 

sua carreira, só vai depender de seu empenho, dedicação e estudo. Só 

depende de cada um (EM-12). 

 

Para outros dois entrevistados (EM-9 e EM-16), as mulheres têm vantagens 

na carreira em relação aos homens. A sua inclusão trouxe benefícios a elas em relação a 

eles, pois ao não embarcar, elas tinham oportunidade de continuar seus estudos e 

consequentemente melhores desempenhos nas provas para as promoções. 

 

Elas são beneficiadas pelo fato de que somente os homens servem em 

navios de guerra, com isso dando mais oportunidade para as mulheres 

terminarem seus estudos. Oportunidade essa que devidos aos longos 

períodos de viagens não é possível ao homem (EM-9). 

 

No início da carreira sim, no início elas entravam no posto de 3º 

sargento e nós não, entrei como recruta, já tinha curso técnico de 

contabilidade e técnico em enfermagem e não tive a mesma facilidade, 

para chegar a patente de 3º sargento eu estava com oito anos de 

Marinha. Se eu fosse mulher, certamente teria tido uma vida mais 

fácil. Além delas não embarcarem, o que facilitava muito pra elas 

conciliarem a vida profissional com a particular, podendo estudar e se 

saírem melhor que os homens nas provas para as promoções (EM-16). 

 

Por outro lado, para EM-12 e EM-13 a inclusão das mulheres à Força trouxe 

benefícios não só a elas, como também a eles, pois o período de interstício entre as 

promoções diminuiu e todos os militares foram beneficiados. 

 
O que eu vi, antes do ingresso das mulheres é que havia uma 

dificuldade com as promoções. Como elas chegaram à Marinha com o 

nível técnico iam a cabo e logo sargento. Eu por exemplo já tinha o 

curso técnico e não pude aproveitar. Se eu fosse me comparar a elas 

eu me sentiria prejudicado, pois eu tinha a mesma formação, mas não 

o mesmo direito. Com o ingresso delas a questão das promoções 

passaram a ser mais rápidas. Os marinheiros que estavam cursando 

pra cabos eram promovidos assim que terminavam o curso, o que não 

ocorria anteriormente (EM-12). 

 
Não, pelo contrário, até facilitou. As promoções antigamente 

demoravam muito. Quando nós chegamos, havia especialidade que 

demoravam dez, doze anos para haver promoção. A minha turma se 

especializou e foi direto a cabo, então houve facilidades no lado 

masculino também (EM-13). 

 

Para EM-10, apesar de reconhecer que existem diferenças para a ascensão 

da carreira entre os homens e mulheres, há perspectivas de que ocorreram mudanças 
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para alterá-las. Duvida, no entanto, que a Marinha esteja preparada para estas mudanças 

que, a seu ver, ocorrerão através da pressão das próprias mulheres. Vale a pena, assim, 

destacar seu depoimento, que, apesar de longo é muito esclarecedor. 

  

Isso é uma questão de tempo, é uma questão de exigência profissional. 

Quando elas chegarem a mar-e-guerra é certo que deverá ir a vice-

almirante e contra-almirante. Isso acontece em outros países, é como 

eu disse, o Brasil é um País que não existe dominação, não tem 

interesse fora das fronteiras, é um país que historicamente não se 

envolve em conflitos internacionais. Acho por isso, única e 

exclusivamente por isso, acho que é só uma questão de tempo. Para 

ocorrer isso será em função das necessidades. As mulheres fazem os 

mesmos cursos que os homens,: cursos do Estado Maior, SEMOI, 

curso para Oficiais Intermediários, Cursos de Guerra Naval na 

Marinha, fazem os cursos do exército,  eu não vejo nenhuma 

dificuldade, nenhum contratempo para que isso venha ocorrer no seu 

tempo normal. Evidentemente deve acontecer com o passar do tempo. 

No momento em que a mulher começar a pressionar. Porque a carreira 

militar você vai subindo de posto de vagar, no caso da Marinha, 

quando todo mundo chegar a mar-e-guerra a administração naval vai 

ter que dar um jeito para resolver a questão. Até pode começar com 

funções administrativas sim. Operativamente não sei se a Marinha 

brasileira está preparada pra isso, nossos navios não estão preparados, 

diferentemente dos navios americanos. Mas como eu disse, é só uma 

questão de tempo. A minha opinião é que no dia que a mulher for 

chamada a desempenhar e ocupar cargos de comando e alto escalão, 

ela vai desempenhar sem problema, pois foi preparada para isso. Claro 

que pra mulher às vezes é um pouco complicado pelo lado do coração 

feminino, aí de fato é complicado, as mulheres às vezes, surpreendem 

os homens em relação a isso. Mas se ela tiver que decidir ela vai 

decidir, numa boa (EM-10). 

 

Outro entrevistado (EM-15) considera que os postos do Almirantado, 

atualmente, sejam ocupados apenas por oficiais masculinos egressos do Colégio e 

Escola Navais. Contudo, reconhece que há uma oposição velada à ascensão das 

militares a determinados postos da hierarquia. Opina, também, que não há razão para 

que os militares sintam-se ameaçados com a presença delas na Marinha, além de 

acreditar que elas sejam plenamente capazes de exercer tais postos.   

 

Não vejo como uma ameaça. Acredito que elas deveriam ter todos os 

direitos da mesma forma. Hoje o Almirantado é um posto estratégico, 

de planejamento, então nesse sentido não vejo nenhum problema de 

chegar mulher a almirante. Mas as coisas estão evoluindo. Teve um 

tempo que a mulher era do quadro complementar e que este era uma 

coisa a parte das outras carreiras, acho que está tendo uma abertura, 

gradual, mas está tendo. Embora hoje eu acredite que dificilmente 

alguém que não veio do colégio e da Escola Naval e ainda uma 
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mulher ser escolhida para Vice-Almirante ou Contra-Almirante, 

devido à tradição da Instituição. Há uma resistência velada. Eu acho 

que seria positivo às mulheres ingressarem no Colégio e Escola 

Navais, teria uma necessidade grande de adequação das instalações, 

mas seria positivo, é o que acontece na AFA (Academia da Força 

Aérea) (EM-14). 

 

Apenas um dos entrevistados (Em-15), reconheceu haver diferenças de 

gênero em relação á carreira, salientado seus próprios ganhos e os prejuízos para as 

mulheres. A seu ver:  

 

De maneira geral, o fato de ser homem ajudou na minha trajetória, 

pois o leque de oportunidades que se abrem é muito grande, podendo 

ir para uma comissão no exterior, para a Armada e até ser Almirante, 

coisa que as carreiras que as mulheres podem ser incorporadas não 

permite (EM-15). 

 

A opinião do EM-13 é ainda mais pessimista (ou realista) em relação à 

ascensão  feminina aos postos de Oficiais Generais: 

 

Ao almirantado ela não vai chegar nunca. Pela formação, os homens 

são preparados no Colégio Naval, na Escola Naval. São sete anos de 

formação. As mulheres entram com o ensino superior, ficam oito 

meses cursando, veja a diferença. Tem que abrir vagas no Colégio 

Naval e Escola Naval, como a FAB abriu para as pilotos (EM-13). 
 

  

4.3.6 Contribuições das mulheres militares à Corporação 

 

 

Ao serem perguntados sobre as contribuições que a presença da mulher 

trouxe para a corporação todos os entrevistados, homens e mulheres, afirmaram que a 

entrada da mulher foi positiva. Reconhecem que sua capacidade profissional, com 

formação de nível superior em universidades do meio civil, trouxe mais conhecimento, 

modernizou e qualificou o atendimento e os serviços realizados pela Marinha. 

Acreditam que a presença delas “humanizou” a Força, e que elas trouxeram mais 

organização, mais zelo com o serviço, além de acreditarem que elas trouxeram mais 

“civilidade” o que significa um linguajar menos rude e um comportamento menos 

autoritário. 
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Muito grande a contribuição da mulher, A presença da mulher na 

Marinha foi muito importante, ela tornou as relações mais suaves, 

botou um pouco daquela delicadeza do feminino nos serviços, nas 

relações. Trouxe para o ambiente de trabalho aquela coisa mais de 

mãe de feminino, embora sem perder a hierarquia, sem perder o 

respeito, mas trouxe muito, a Marinha só teve a ganhar com a 

presença da mulher porque também as mulheres entraram já formadas 

no meio civil, trazendo uma vivência de fora, uma bagagem muito 

maior. Por exemplo: as enfermeiras eram civis os enfermeiros homens 

não tinham formação superior, então a Marinha só teve a ganhar em 

todos os sentidos. No cuidado, no zelo, na organização (EF-3). 

  

Para EF-5, a presença da mulher contribuiu para uma renovação no estilo 

militar de chefiar, mais sensível, educado, sem precisar recorrer a gritos e “palavrões” 

para ser respeitado.  

 

A mulher chegou pra quebrar um pouco essa coisa oponente daqueles 

senhores, quebrar aquela rigidez, aquele olhar soberbo e soberano 

deles, dar uma mexida. Até em relação ao pensar. O pensamento 

feminino é um pouco diferente deles. Elas fazem as coisas com mais 

docilidade, mais capricho, mais carinho e mais ordem. (EF-5). 

 

 

Ao mesmo tempo, chama especial atenção no depoimento de EF-8 a 

referência à imagem da Marinha e sua relação com o contexto social externo. Esta é, a 

rigor, a única referência que vem ao encontro ao que afirmam alguns dos autores citados 

sobre o desgaste que as Forças Armadas sofreram em função da Ditadura Militar por 

elas mantida. 

 

Não só na organização do trabalho, mas trouxe um novo ar para o 

ambiente de trabalho, uma visão mais aberta e mais integrada com a 

sociedade. Eu acho que a tendência de formação acadêmica trás muita 

contribuição para renovar a mentalidade da Marinha. Claro que a 

formação do Colégio e Escola Naval é muito importante, formam os 

oficiais pra guerra, mas a rigidez dificulta o relacionamento com o 

público externo. Tivemos uma Ditadura, passamos por uma série de 

dificuldade de aceitação do público externo sobre as Forças Armadas 

(EF-8). 

 

Nos discursos dos homens, entretanto, notam-se contradições. Em um 

primeiro momento registram-se opiniões favoráveis ao ingresso das mulheres e são 

reconhecidas muitas contribuições trazidas por elas. Alguns deles, no entanto, ao 

justificarem suas respostas denotam sutilmente certo preconceito. 
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Isto pode ser constado na resposta do EM-10, que se revela contraditório. 

Ele acredita que o conhecimento e novas técnicas de ensino que elas agregam são muito 

bons, porém o conhecimento que vai contra as tradições navais é prejudicial.  Também 

justifica como aspecto negativo à entrada da mulher os relacionamentos extraconjugais 

que ocorrem na Força, mas em seguida responsabiliza os homens por isso. No final 

demonstra incerteza quanto aos possíveis ganhos com a entrada da mulher na Marinha e 

das outras Forças. 

 

Bom, eu acho o seguinte: tem aspectos positivos e aspectos negativos. 

O aspecto positivo é que aumentou o nível de tolerância da 

oficialidade. Os Oficiais passaram a se cuidar mais com o cuidado 

com o palavreado, passamos a nos policiar mais com os jargões de 

marinha, com as palavras e palavrões que usávamos a qualquer hora 

em Praça D‟arma e ambientes de trabalho esse é o lado positivo. O 

aspecto negativo que eu vejo é não tanto as mulheres, mas mais os 

homens que não estão preparados para conviver com as mulheres. Às 

vezes a gente vê que há, em função dessa convivência entre homem e 

mulher um envolvimento de mulheres oficiais com praças ou 

mulheres praças com oficiais. Acho que isso poderia ser contornado 

com um pouco mais de rigor por parte das autoridades. Estou me 

referindo a relacionamentos afetivos extraconjugais, que o homem 

deveria procurar lá fora e acaba buscando dentro da própria Marinha. 

O único problema que eu vejo às vezes na área de ensino, onde estou 

atualmente, a mulher trouxe outro linguajar. Tem palavras que são da 

tradição naval e muita coisa mudou dento da Marinha, às vezes 

positivamente, elas trazem novas técnicas, novas maneiras de resolver 

determinados problemas e as vezes coisas que não casam, não 

sintonizam com a vida na Marinha, diz mas dizer que isso trouxe 

problemas não. Eu acho que a Marinha ganhou, a Marinha e as demais 

Forças Armadas devem ter ganhado (EM-10). 

 

Para EM-11, a contribuição do ingresso das mulheres foi significativa na 

forma de tratamento em geral, considerando o cuidado com o linguajar, com as atitudes 

que os homens tiveram que adotar a partir de então, como também chama a atenção ao 

nível de exigência das mulheres no sentido de promoções; elas, a seu ver, são mais 

estudiosas, o que faz com que os homens também estudem mais para progredir na 

carreira. 

 

Penso que o tratamento no geral, o respeito à dignidade, a 

possibilidade e a facilidade de promoção, as mulheres são bem mais 

exigentes, até porque talvez, elas já entraram buscando atenção, 

buscando um lugar. Elas exigem mais e o princípio da igualdade fez 

com que o homem receba os mesmos benefícios. Acho que a mulher 

trouxe uma mudança muito grande no comportamento também do 

homem porque fez com que muitos batalhassem mais, estudassem 
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mais, tivessem mais atenção, para que as promoções não seriam fruto 

apenas de tempo, como era prioritariamente visto anteriormente, e 

agora não, o homem sabe que para ele galgar promoção a evolução 

profissional e a formação moral é o padrão que a Marinha requer 

(EM-11). 

 

No discurso do EM-13, que é oficial experiente, oriundo da Escola Naval, 

percebe-se, de início, a referência a aspectos simbólicos, relativos às relações de gênero. 

São assim, lembradas características femininas que teriam melhorado o ambiente e as 

relações nos espaços da Instituição. Estas mudanças são também de ordem prática, que 

vieram, segundo o entrevistado, com a sua chegada, a alterar a “cultura organizacional 

da Instituição”. Mudanças lentas e graduais, indicando que a cultura da Instituição está 

se adequando à presença da mulher. 

 

Para a instituição Marinha, a presença da mulher trouxe um pouco 

mais de respeito ao ambiente de trabalho. Dia após dia, esse 

“processo” lento e gradual de mudança de cultura organizacional vem 

trazendo este ambiente mais, digamos, profissional; onde assuntos de 

caráter particular, podem/devem ser evitados ou, de certa forma, 

amenizados em respeito à presença feminina. Outro aspecto relevante 

é a questão do maior respeito ao ser humano enquanto bem estar 

social, com uma maior importância a arrumação e a limpeza a postura 

o esmero com uniformes...enfim ,não sendo preconceituoso, mas a 

presença feminina, de certa forma, “obriga” a pessoas acostumadas a 

ambientes mais desleixados, a buscarem um mínimo de organização, 

senão por ele, mas por aqueles que o cercam no ambiente de trabalho 

(evitando a crítica). Particularmente, busco sempre ter em minhas 

equipes a presença de uma mulher, pois tenho a percepção de que são 

mais detalhistas em aspectos técnico-administrativos, observando 

sempre (via de regra) um ponto de vista que eu, profissionalmente, 

não observo... logo, sempre “exploro” esse meu defeito através de 

profissionais que, no meu entender, trazem consigo este fator 

positivo/necessário ao meu dia a dia de trabalho (EM-13). 

 

 

 

 

4.3.7 Tensões nas relações de gênero na EAMSC. 

 

  

A convivência entre homens e mulheres nos cursos preparatórios, embora 

tenha sido considerada boa, por parte de alguns dos entrevistados, foi também em certos 

aspectos constrangedora, como relata um dos depoimentos transcritos a seguir, de EF-1, 

denotando certa resistência à presença das mulheres. 
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Na época em que realizei meu Curso de Formação Militar, assim 

como logo após minha incorporação, era muito nítida a resistência de 

alguns militares do sexo masculino quanto às mulheres militares, 

principalmente por parte dos sargentos alunos. No entanto, penso que 

as primeiras turmas que ingressaram antes da minha, sofreram muito 

mais com essa resistência. No meu caso, foi possível levar a bom 

termo (EF-1). 

 

          O depoimento a seguir é muito expressivo, revelando aparentes contradições entre 

a primeira afirmação e o conteúdo posterior. Traz, no entanto, observações bastante 

elucidativas sobre constrangimentos registrados nas relações de gênero na Instituição. 

 

Foi bem tranquila, às vezes engraçada. Mulher é diferente de homem e 

não tem como dizer que não. Por mais que eles falem que é igual não 

é. Homens falam muita bobeira, sacanagem mesmo, e quando nós 

estamos juntos eles não falam. Percebemos isso quando estamos no 

Rancho onde um provoca e o outro diz não irá responder por que têm 

mulher aqui presente. Quando estamos fazendo TAF* a mulherada 

toda de maiô daí eles vão tudo lá pra ver, é uma situação bem 

constrangedora para nós. Alguns professores de educação física levam 

em consideração isso e divide o TAF em dias só pras mulheres e 

outros só para os homens, ou falam para quem não está fazendo o 

TAF sair da área. Outros não, falam militar não tem sexo vocês tem 

que ficar todos juntos. Tem uma história de uma colega que embarcou 

por ordem porque foi acompanhar uma pesquisadora e ela ficou 

trabalhando limpando o rancho já tarde da noite e oficiais estavam 

conversando na Praça d‟armas, e a conversa era de muito baixo calão 

e ela ficou sem graça porque eles não sabiam que tinha uma mulher ali 

dentro, ela queria ir embora e não sabia como passar porque eles iriam 

se dar conta que ela havia escutado todas as baixarias que eles 

falaram. Casada ela teve que passar. No outro dia o comandante do 

navio a chamou e pediu desculpas pelo comportamento dos oficiais, 

que ela não levasse em consideração que eles estavam em viagem e 

não sabiam que havia mulheres a bordo. Isso mostra que a presença da 

mulher muda o comportamento deles (EF-4). 

 

 

 

De modo similar às afirmações positivas e a ambiguidade destacadas em 

algumas entrevistadas, tanto os militares homens como as mulheres afirmaram ser 

tranquilo o relacionamento com os professores. Aparecem, no entanto, como no 

depoimento anterior, contradições em alguns depoimentos, precedidos desta 

constatação. Foi possível identificar em alguns depoimentos o registro, durante os 

cursos e no decorrer da carreira, de um clima de disputa por parte dos militares, 

desafiando as moças durante as tarefas e treinamentos e manifestando, inclusive 

assumindo atitudes para desqualificar a capacidade feminina para atuarem no contexto 
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da Marinha. Os professores e instrutores foram orientados para exercer a tarefa de 

ministrar os ensinamentos militares às mulheres, o que facilitou muito, porém alguns as 

protegiam, o que de alguma foi motivo de tensão com o sexo masculino.  

 

Sempre normal só assim você via uma aula de ordem unida e o nosso 

pelotão era trinta e três homens e sete mulheres daí o professor falava 

assim: Elas são minhas protegidas, se vocês mexerem com elas terão 

que pagar alguma coisa. Ou seja, eles não deixavam os rapazes 

abusarem. Não significava que ele fazia coisa melhor ou pior com a 

gente. Os rapazes querem tentar provar o tempo todo que não temos 

capacidade. Quando em uma formatura vai um homem conduzindo 

um pelotão, eles querem que vá uma mulher também conduzir. 

Sempre que o professor pede voluntário, os rapazes indicam as 

mulheres para tal, eles ficam testando a gente o tempo todo (EF-4). 

  

Antes de entrar em sala de aula houve um cuidado pra orientar o 

professor lembrando que agora ele tinha um público distinto, que 

deveria readequar a sua maneira de ensinar, sua técnica de ensino você 

tem um perfil de um militar que até então era desconhecido. Como 

vivemos em um ambiente muito mais rígido que lá fora, é claro que 

isso inibe uma série de procedimentos inadequados, no entanto as 

pessoas que estão na Marinha não são alienígenas, se percebemos 

procedimentos lá fora errados, de condutas não adequadas de 

relacionamentos homem/mulher, certamente isso há ou 

potencialmente existirá aqui dentro, mas em minha experiência eu 

vejo isso como caso isolado, como regra a maioria esmagadora se 

porta de maneira adequada.  Alguns, em minha opinião, precisam 

aprender a estar na superioridade, precisam administrar isso: Eu sou 

superior eu tenho o poder de mando e preciso me portar de maneira 

diferente, porque se não há abuso de poder, de autoridade (EM-11). 
 

 

Independente da avaliação positiva ou negativa, quando questionados se 

haviam visto diferença no tratamento, por parte dos colegas, superiores ou subordinados 

homens para com uma colega militar pelo fato de ser mulher, a maioria afirmou que 

sim. No caso das pioneiras EF-2 e EF-3, a diferença foi mais evidente, porque era 

novidade mulher na Marinha, na condição de militar. Novidade que despertou 

interpretações equivocadas do comportamento das mulheres, por parte dos homens, que 

manifestaram inclusive preconceito com determinadas reações femininas e mesmo 

atitudes inapropriadas de assédio sexual. 

Chama igualmente à atenção o fato da presença do ingresso de mulheres 

como militares ter provocado também reação feminina, por parte das profissionais civis, 

como destaca a entrevistada EF-2.  
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Eu já trabalhava em ambiente misto e no meu trabalho eu já 

comandava homens, claro que foi diferente porque nós fomos 

impostas. Tivemos problemas por isso, com as profissionais civis 

também porque muitas de nós tiraram a chefia que elas assumiam, eu 

lembro na época das 206 mulheres da primeira turma, em torno de 120 

foram para o Marcílio Dias (hospital), ou seja, era um contingente 

grande, então nós tínhamos todo o apoio, pois trabalhávamos em uma 

OM grande. Tivemos problemas com militares, os praças mais antigos 

que não aceitavam serem mandados por moças jovens que pouco 

entendiam sobre a Marinha (EF-2). 
 
Sim, as mulheres recebem muitas cantadas dos superiores. O tempo 

todo, tínhamos que nos cuidar porque eles ficavam largando piadinhas 

(E-3). 

 

Não, mas tem uma questão que eles reclamam muito que é mais uma 

diferença de mulher. Quando você toma um aperto ou algo assim, o 

homem fica bravo, fala palavrão, fala mal e quer esmurrar, já a mulher 

chora e isso gera um tipo de preconceito, mas nosso choro não 

significa que seja de fraqueza, muitas vezes é justamente por estarmos 

muito brabas que choramos. Só que existem homens que não sabem 

reagir a choro de mulher e se arrependem, outros que dizem que o 

choro não emociona. Eu acho que o choro da mulher causa muito 

transtorno. Eles não intende que quando a gente chora não é pra ter 

peninha, nosso choro é nossa forma de expressar nosso sentimento, 

não estamos nos fazendo de coitadas, muitas vezes estamos chorando 

de raiva (EF-4). 

 

Bem mais grave é a constatação feita por seis das entrevistadas, que 

mencionaram ter conhecimento de episódios ocorridos com colegas de trabalho que 

sofreram constrangimentos por parte dos superiores hierárquicos, muitas vezes com 

ameaças relativas a promoções na carreira ou transferências do local de trabalho. 

 

Houve muita discriminação quando entramos e muito assédio sexual 

enorme, muitos extremamente baixos. Mas o que me traumatizava era 

assim: Olha vem tomar um cafezinho comigo, lembra que você está 

sob avaliação, você não é efetivada, agente pode te ajudar. Então essas 

cantadas com esse tipo de ameaças eu e muitas das minhas colegas 

ouvimos de montes. Algumas se sentiram tão ameaçadas que 

chegaram as vias de fato, levaram o caso a diante, outras preferiram 

levar na boa, despistavam e fingiam que não viam. Algumas vezes o 

fato de não ceder aos encantos dos oficiais, eles espalhavam o boato 

que a moça era homossexual. O assédio era principalmente por parte 

dos oficiais, os praças só assediavam se percebesse que a moça estava 

dando chance para isso, até porque poderiam ser punidos. Mas os 

Oficiais foram extremamente canalhas em ameaçar transferir de local 

de trabalho, prejudicar na avaliação e outras coisas. Não só no início 

da carreira, mas episódios recentes de dois mil e pouco enquanto eu 

ainda estava trabalhando. Eu acredito que tais ameaças fez com que as 

mulheres se acomodassem na carreira, e não lutassem por melhores 
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comissões, por embarcar. Quem não gostaria de fazer a Viagem 

Prêmio da Marinha, conhecer o mundo inteiro dentro de um navio. 

Então a mulher não era nada, era simplesmente pra fazer o trabalho 

burocrático, mas não pra executar (EF-3). 

 

Na opinião de algumas mulheres, ambientes profissionais majoritariamente 

masculinos e militares serão sempre um desafio a ser encarado por acreditarem que elas 

representam uma ameaça para eles, e que sua capacidade é testada a cada momento.  

 

Em minha opinião, será sempre um desafio a ser enfrentado pelas 

mulheres. Isto porque a mulher, neste caso, estará sempre 

representando uma ameaça para o mundo masculino, ainda que não 

uma ameaça intencional. Em ambientes militares o desafio será maior 

ainda. Primeiro, em virtude do efetivo masculino, que será sempre 

incomparavelmente maior em relação ao efetivo feminino. Segundo, 

em função da tradição militar ser totalmente masculinizada. Em 

ambientes militares o desafio será maior ainda. Primeiro, em virtude 

do efetivo masculino, que será sempre incomparavelmente maior em 

relação ao efetivo feminino. Segundo, em função da tradição militar 

ser totalmente masculinizada (EF-1). 

 

Geralmente quando você é minoria é bem tratada e realmente acaba 

sendo até protegida, mas quando o grupo é maior eles se sentem 

ameaçados e começam a atacar. Começam essa guerrinha de 

comparação, mas eu puxo espia elas não (EF-4). 

  

Outras se sentem a vontade, prestigiadas, valorizadas e respeitadas. Para EF-

7, a melhor maneira da mulher se adaptar em ambientes majoritariamente masculinos é 

procurando ser mais discreta, evitando vaidades. 

 

Normal, hoje em dia não tem mais isso, hoje as mulheres estão em 

todas as forças, vários cursos superiores hoje o número de mulheres é 

maior que o de homens. Hoje tem mulheres em todas as áreas. Para 

mim, trabalhar nesse ambiente trouxe crescimento. Eu me senti 

bastante valorizada. Quando fui servir em Belém/PA senti essa 

valorização, lá a carteira da Marinha vale, o pessoal da Marinha é 

muito valorizado, a marinha é muito respeitada. Na época eu era uma 

das poucas mulheres Oficial Superior ( EF-2). 

  

Cada uma tem sua maneira de encarar essa situação. Quando eu 

cheguei a primeira vez no navio o comandante chegou pra mim e 

disse: - Olha aqui não é lugar de mulher de cabelo solto, de unha 

comprida e de roupa apertada, então você vai descer no paiol e pegar 

um macacão 2 números maiores que o seu. O fato de você vestir farda 

e usar coque faz você se aproximar dos homens (em aparência) porque 

o uniforme é igual e o cabelo curto ou preso se assemelham. Então eu 

faço as minhas unhas, mas procuro ser o mais discreta possível e o 
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menos vaidosa possível também, porque eu acho que, de certa, forma, 

isso me torna mais igual. E procuro sempre estar junto, acompanhando 

o trabalho. Quando estou de serviço estou sempre junto com eles pra 

conversar, procuro estar sempre me inteirando, às vezes quando 

escuto um palavrão eu finjo que não ouvi. Isso porque eu não quero 

incomodar, quero fazer parte daquele meio, então procuro me fazer o 

mais igual possível deles (EF-7). 

 

 Do ponto de vista de alguns homens, as mulheres já superaram as 

dificuldades iniciais. Creem que elas estão totalmente adaptadas e trabalham 

normalmente como se estivessem em uma repartição pública qualquer. 

 

A mulher está totalmente adaptada, sem qualquer inferioridade aos 

homens. No meio militar, hoje a mulher vem a cada dia buscando 

mais espaço, ocupando funções chaves e de igual responsabilidade 

(EM-9). 

 

No início elas chegam desconfiadas com aquele monte de homens, 

depois elas vão se acostumando e vêm que não há nada disso. No 

começo eu acho que era mais difícil, hoje elas estão mais profissional. 

Tem sempre um gaiato ou outro, mas no geral elas estão mais 

profissionais. Não tem muito abuso não. No começo quando elas 

chegaram foi mais difícil até porque era uma coisa muito nova, mas 

hoje não o pessoal já se acostumou com a ideia de ter a mulher ali 

(EM-13). 

 

Por outro lado, há aqueles que acreditam que seja difícil para a mulher 

conviver em ambientes extremamente masculinos, por haver preconceito quanto a 

capacidade da mulher. 

 

Quando a mulher é minoria, realmente isso é mais difícil pra mulher. 

Elas têm que muitas vezes se fingir de surdas, cegas porque vivemos 

ainda em uma sociedade machista e muitas vezes a mulher não é 

valorizada como deveria ser. Muitas vezes determinados trabalhos, 

determinadas funções que podem ser tranquilamente executadas por 

mulheres, no meio civil, quando aqui dentro sempre foi realizada por 

homens, há sim aquele olhar inicial preconceituoso, aquela dúvida, 

aquela resistência em que determinadas funções sejam ocupadas por 

mulheres, a garantia ou a confiabilidade de determinados serviços, 

ainda o homem tem certo receio quando se fala em uma mulher 

exercer determinado serviço. O homem se sente mais seguro quando 

passa um polícia nosso, com uma pistola na cintura, no dia seguinte 

uma mulher vai fazer aquele mesmo serviço o sentimento que nós 

temos, de uma maneira geral é que aquele serviço não está totalmente 

garantido. Claro que isso não é só na Marinha, isso faz parte da 

cultura brasileira, masculina, patriarcal, machista, mas a mulher tem 

quebrado isso, tem mostrado que o serviço pode ser executado com 

bastante tranquilidade, com bastante segurança de maneira que ela tem 
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conquistado um lugar  que ela tem direito, que é o de ser igual . (...) A 

mulher tem que se fazer de surda e cega porque existe uma igualdade 

que está sendo respeitada, mas eu percebo que quando há 

desigualdade, e há desigualdade, o homem é diferente de mulher, 

muitos homens não percebem o momento de tratar a mulher com 

desigualdade.  Na Marinha existe um jargão que na Marinha não 

existe mulher, só o fato de se falar dessa maneira já demonstra certo 

preconceito, porque na Marinha há militares homens e militares 

mulheres. Então dizer que todo militar é militar, que a mulher fardada 

não é mulher já é uma maneira agressiva de se dirigir a esse militar 

que é feminino. Só nessa fala a mulher já tem que se fingir de surda. 

Aquele sujeito talvez não esteja preparado para se relacionar com seus 

pares do sexo feminino (EM-11). 

 

 

Durante as entrevistas percebeu-se, inclusive, que há militares homens que 

se opõem à completa integração delas na Força, reforçando a adequação de restrições 

existentes, como o ingresso no Colégio e Escola Navais, e a participação da mulher 

como tripulante dos navios de guerra. Para justificar a não participação das mulheres na 

tripulação dos navios, utilizam argumentos como a falta de infraestrutura dos navios 

para recebê-las, o longo tempo no mar longe dos familiares, como também a falta de 

formação adequada para isso.  

É indispensável, contudo, destacar que várias das mulheres entrevistadas 

concordam plenamente com as opiniões masculinas sobre as referidas restrições, 

embora algumas delas opinem que já estaria havendo alterações, no caso das 

embarcações, para adaptação à presença feminina. 

Assim é que das oito mulheres entrevistadas, apenas uma demonstrou o 

desejo de embarcar, embora a maioria concordasse com o embarque das mulheres nos 

navios. Conforme depoimento a seguir, mesmo a que demonstrou desejo em fazer parte 

das tripulações dos navios, reafirma a opinião masculina de que os navios não estão 

adequados e as mulheres não estão preparadas. 

 

Sim, completamente. Não temos navios adequados. A mulher não é 

profissional de guerra, não tem preparação pra isso (EF-3). 

 

Entre o grupo de mulheres que não concorda com a mulher fazer parte da 

tripulação dos navios está também EF-1, que justifica assim sua opinião: 

 

Não, não concordo que ela “deva” embarcar, obrigatoriamente, como 

a exemplo dos militares do sexo masculino (de determinadas 

especialidades), que precisam cumprir as denominadas “cláusulas de 
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embarque” e que, sem as quais, não podem galgar novas promoções. 

Assim, não concordo com o embarque feminino obrigatório. No 

entanto, penso que a possibilidade de embarque poderia se estender ao 

sexo feminino de forma voluntária. Penso desta forma, não porque 

acho que as mulheres não sejam capazes de desenvolver suas 

atividades profissionais dentro dos navios. Não, de forma alguma! No 

entanto, acredito que certos aspectos sociais devem ser considerados 

ao se pensar na possibilidade do embarque das mulheres. Isto porque, 

se para os homens, permanecer tanto tempo longe de casa e da família 

já representa um enorme sacrifício (tanto para eles, quanto para suas 

famílias), imaginemos esta situação aplicada às mulheres... Entendo 

que o sacrifício exigido seria incomparavelmente maior e 

representaria, sem sombra de dúvida, um grande problema social. O 

que não aconteceria se os embarques para as mulheres ocorressem de 

forma voluntária (EF-2). 

 

 

Para EM-11, há dificuldades logísticas nos navios da frota brasileira para 

receberem as mulheres nas tripulações, como também a difícil adaptação aos longos 

períodos de confinamento e o problema da mulher ser minoria configura-se numa 

dificuldade a ser considerada, que já estaria começando a ser levada em conta. 

 

Em primeiro lugar é preciso uma estrutura de alojamento, é uma coisa 

básica, mas tem que ter. Em uma organização de terra é muito fácil 

você em dias, talvez meses fazer uma estrutura predial, fazer 

banheiros e alojamentos femininos. Já no navio não pode ser dessa 

maneira, na construção do navio, na engenharia do navio tem que 

haver o planejamento para fazer compartimentos adequados para as 

mulheres. Nem todos os navios da frota da Marinha têm essa 

estrutura, já aí há um impedimento material do embarque delas, mas 

tendo em vista que já têm 30 anos, é claro que já temos hoje alguns 

navios projetados ou adaptados para receber mulheres. Como falei as 

mulheres podem exercer determinadas funções tanto em Organizações 

de terra como de bordo, quando ela serve em terra e é minoria, ela vai 

poder trabalhar sem muito problema, mas  já essa realidade não se 

repete no navio, porque o navio flutua ele sai do porto e fica muitos 

dias no mar , e aí, pelo menos inconveniente é ter uma mulher 

embarcada, e só uma mulher. Diferente se você possibilitar o 

embarque de várias mulheres, até para que a mulher se sinta mais a 

vontade. Claro que tem que levar em conta o tamanho do navio, se for 

um navio pequeno em que a tripulação é pequena, esse problema se 

ameniza. Mesmo numericamente sendo a mesma coisa, ela vai 

representar dez por cento da tripulação do navio, com isso ela vai ser 

muito mais respeitada, ela vai se sentir muito mais valorizada, vai 

sentir que o trabalho dela é importante. Eu entendo que existe uma 

série de implicações, mas a Marinha está se reestruturando, a cada ano 

que passa, percebemos mais a presença da mulher embarcada, 

principalmente do Corpo de saúde (EM-11). 
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Ao serem questionadas sobre a imagem que os homens militares têm das 

mulheres, elas são mais pessimistas. Fica evidente a resistência dos homens subalternos, 

em receber ordens e reconhecer a autoridade feminina, além de evidenciarem o 

despreparo delas para as atividades militares viris.   

 

Hoje em dia não há problemas. No início eu tive mais problemas de 

relacionamento com os praças do que com os Oficiais. Os praças mais 

idosos resistiram mais. Imagina umas mocinhas recém-embarcadas 

mandando naqueles sargentos com quase 30 anos de Marinha era 

complicado (EF-2). 

 

Eu acho que eles não são muito a favor não. Tem muita piadinha, 

principalmente pra praças porque praticamente todos eles vêm da 

escola e nós não, então sempre entramos no meio da carreira deles e 

fica com a mesma antiguidade que eles. Já os Oficiais não porque a 

carreira dos oficiais da escola é separada dos quadros que as mulheres 

podem ingressar (EF-4). 

 

Que elas deveriam estar em casa lavando roupa ou com a barriga no 

fogão.  O pensamento maior é isso (EF-6). 

 

A necessidade de demonstração permanente de competência, por parte da 

mulher fica evidente nos discursos de EF-5 e EF-7. Tal competência legitima sua 

presença no posto que ocupa e na Instituição, ante os homens e a si mesmas. A busca da 

superação para merecer respeito. 

 

No começo os comentários eram que a mulher entrou para arrumar 

marido, que umas eram homossexuais e que estariam com outras lá 

dentro do quartel e que ficaria enrustido. Depois foi melhorando. Eu 

tentava andar na linha, chegava sempre antes dos horários nas 

formaturas e eventos, realizava minhas tarefas sempre cumprindo os 

prazos pra depois não falarem que eu estava sendo acochada
17

. Nós 

éramos sempre as primeiras pra cumprir. Eu acredito que a mulher 

tenha mais garra, mais firmeza, quando ela quer faz mesmo e bem 

feito (EF-5). 

 

Acho que antes deve ter sido bem pior, lá pelos anos 80 quando tudo 

começou, agora 30 anos depois, eu acho que por alguns deve ter certa 

restrição, não que eu tenha ouvido alguma coisa, mas de comentários 

que eu já ouvi. Tipo: Essa garotinha que não sabe nada da vida entrou 

na Marinha ontem depois da bandeira e quer dar opinião, quer mandar 

em mim. Na Marinha Mercante, no início acontecia que quando eu 

estava de serviço, ia tirar meu quarto de navegação alguns homens 

diziam: - como é ela que está lá em cima, vou botar meu colete pra 

dormir. Com o tempo, você trabalhando, as pessoas vêm que você é 

                                                           
17

 Acochada(o) é um termo usado para dizer que o indivíduo é favorecido, protegido por alguém. 
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capaz e passam a te respeitar. A mulher tem sempre que provar sua 

capacidade (EF-7). 
 

Observa-se na voz de alguns homens um mesmo tom: que as mulheres têm 

privilégios e usam de artifícios como choro, “fala manso”, seu poder de persuasão para 

receber vantagens. 

  

Isso da margem a inúmeras interpretações. A primeira no coletivo 

masculino é que as mulheres conseguem tudo. Elas chegam lá, sentam 

no gabinete do comandante e choram, resolvem seus problemas 

chorando. Coisa, evidentemente errada. A ideia que os homens fazem, 

nós, é que é mais fácil a mulher chegar lá no chefe, pedir uma coisa e 

conseguir. A mulher tem um poder de persuasão maior, ela vai lá com 

alegação que está com o filho doente em casa, que o marido não sei o 

que... essas coisas o coletivo masculino sente, de fato. Como isso 

poderia ser evitado? Aquela forma que eu fale a você, que o homem 

que está no comando não há visse... a não ser o lado profissional, isso 

acabaria com o problema. O problema é aquilo que lhe falei alguns 

superiores ainda não viram que a mulher está na Marinha pra somar 

com eles (EM-10). 

 

Não existe um pensar único, primeiro tem aqueles que acham que é 

muito bom servir em lugares que servem mulheres, é muito bom servir 

com cabos femininas, sargentos e oficiais femininas, porque o 

ambiente é mais agradável. Agora olhando determinados momentos é 

muito ruim servir com mulheres. Acontece em determinados 

momentos em que a exigência física é maior e normalmente o homem 

se prepara mais fisicamente. A Marinha exige muito mais do 

marinheiro, os treinamentos físicos militares são rigorosos, então 

quando ele chega a cabo ele já está mais amadurecido nessa área, e aí 

quando se exige das mulheres, de um modo geral, elas não 

correspondem porque elas são admitidas para serviços 

administrativos, e não braçais. Então em determinados momentos 

quando se exige mais vigor físico a gente percebe que são escalados 

mais homens e aí cria uma certa rivalidade entre os pares do sexo 

masculino que queixam-se que para o trabalho pesado eles são 

escalados e para os bons vão elas. O coletivo fica muito atento a 

vantagens e desvantagens e talvez ele nem perceba tanto as vantagens 

advindas com o ingresso da mulher, mas em cada momento, quando 

ele percebe uma desvantagem porque a mulher está presente, ele grita, 

ele reclama, ele fala alto (EM-11). 

 

 

No discurso do entrevistado EM-14 há explícita dose de contrariedade sobre 

a presença da mulher quando ele menciona como sendo “realidade inevitável”. 

 

Ainda carecemos um tempo de amadurecimento desta realidade 

inevitável e existente em outras Marinhas (EM-14). 
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Os homens também conheciam episódios de constrangimentos sofridos 

pelas mulheres militares, não só assédio sexual, mas também desrespeito a hierarquia 

(que é um dos pilares das instituições militares) por serem mulheres. 

 

Sim, por ocasião de servir na Diretoria de Ensino da Marinha, tivemos 

um caso de uma sargento ter sido assediada sexualmente pelo seu 

superior e isso causou um constrangimento grande na tripulação de 

um modo geral. Era uma menina muito bonita, mas muito competente 

também. Ela acabou solicitando pra sair da Diretoria e o referido 

Oficial perdeu a promoção (EM-12). 

 

Tivemos um caso aqui, onde um cabo não aceitou as ordens da 

sargento que estava de contramestre, ela determinou e ele não cumpriu 

(EM- 13). 

 

Contudo, contrariamente a determinados posicionamentos identificados, 

todos os entrevistados acreditam ter havido mudanças significativas na posição das 

mulheres na Marinha nos últimos trinta anos. Afirmam que as mulheres amadureceram 

profissionalmente, impondo sua presença, sua autoridade com muita competência. 

Quando a mulher entrou não sabia como se portar no ambiente castrense, e no decorrer 

dos anos ela foi construindo uma identidade própria, conquistando espaços de 

dominação masculina. 

 

Sim, houve mudanças. No início a mulher pertencia ao Corpo Auxiliar 

Feminino, hoje não, hoje elas pertencem aos quadros e corpos em 

igualdade de condições com o homem, então esse é um aspecto talvez 

bastante significativo, o crescimento da importância da mulher e o 

reconhecimento do trabalho delas. Hoje elas deixaram de ocupar um 

pequeno espaço na Marinha que era aquele do CAF, lá no cantinho 

para serem mulheres profissionais da Marinha, ocupando corpos e 

quadros. Praticamente em todos os quadros da Marinha já existem 

mulheres, nas OM de ensino. Hoje as conquistas são extremamente 

positivas, ela já está em posição de comando, imediatando (EM-10). 

 

Era muito comum no relacionamento profissional se destacar a parte 

técnica da mulher e a parte militar não aparecia tanto, hoje a mulher 

amadureceu, cresceu. Hoje a parte militar é vivenciada pelas mulheres 

de uma maneira muito mais tranquila, muito mais equilibrada, de uma 

maneira mais igualitária com o homem. Era fácil de observar que a 

mulher não se portava, dentro de um ambiente militar, no seu papel de 

militar hierarquizado. Hoje não a cabo se porta como uma cabo, a 

sargento como uma sargento a oficial como uma oficial e isso é 

valorizar o papel da mulher, porque antes falava da mulher assim: a 
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ela é mulher. Hoje não, se trata a pessoa dando a ela o espaço que ela 

conquistou. Tipo: é a sargento fulano, vamos respeitar aquela pessoa 

ali porque ela é a cabo fulano de tal, não é só uma mulher, ela é cabo, 

vamos respeitar o valor dela. Vamos respeitar aquela outra oficial 

porque ela se porta como oficial. Eu penso que a mulher cresceu 

bastante e conquistou realmente o seu lugar e não apenas ocupando 

uma função, mas se destacando enquanto militar em um determinado 

grau hierárquico (EM-11). 

 

Elas amadureceram como militar. Aprenderam a portar-se como 

militar. No início elas agiam com mais receio, mais ponderação. Hoje 

não, se tiver que tomar uma decisão mais dura, elas fazem sem 

problemas. Elas são super profissional (EM-13). 

  

No início a mulher era tratada de maneira diferente, menos a mão 

firme e talvez não fosse olhada como militar e sim como mulher. 

Hoje, embora em algumas situações eu perceba que ainda tem um 

pouco disso, mas eu já vejo várias oficiais tomando uma postura mais 

ativa, postura de militar, em alguns casos, fui até surpreendido 

positivamente, a militar teve iniciativa, voz de comando, conduzir 

realmente com pulso firme (EM-15). 

 

Em síntese, das inúmeras observações registradas através das entrevistas e 

do trabalho de campo, registra-se em relação à presença das mulheres na marinha como 

militares, duas importantes constatações. 

Por um lado, que por razões relativas de modo especial ao contexto da 

época em que foi promovido este ingresso, trata-se de uma significativa conquista 

feminina, que veio aos poucos ampliando as condições de sua inserção na Instituição. 

De outra parte, é indispensável destacar que sua trajetória na Instituição, até 

os dias atuais, tem sido marcada, também, por desencontros, desafios, discriminação e 

preconceitos que tornam necessária uma criteriosa chamada de atenção, para que o que 

foi considerado uma conquista não continue a criar constrangimentos e a limitar a 

participação feminina na Instituição, como os números sobre sua presença têm revelado 

nestes 30 anos desde sua inclusão como miliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao longo deste trabalho, procurou-se identificar como aconteceu a 

incorporação das mulheres às Forças Armadas no Brasil, a forma de acesso a carreira 

militar, caracterizando as relações de gênero e identificando a dinâmica das relações 

assimétricas de poder, através da análise das representações sociais das militares da 

Marinha brasileira, sob a luz das categorias analíticas: gênero, políticas públicas e 

representações sociais. 

A partir da bibliografia consultada constatou-se que desde a década de 1970 

as Forças Armadas da maior parte dos países ocidentais passaram a aceitar mulheres em 

condição de certa igualdade regimental ante seus pares do sexo masculino, conferindo 

gradativamente direitos e oportunidades que lhes eram proibidos.  

No caso do Brasil, a Marinha iniciou o processo de feminização em 1980, 

com a criação do CAFRM – Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha, porém a 

primeira turma ingressou em 1981. Para alguns pesquisadores como Lombardi (2009) a 

verdadeira integração, contudo, só ocorreu em 1997, quando a Marinha extinguiu o 

CAFRM e incorporou as militares na estrutura oficial de Corpos e Quadros da 

Instituição. Deste modo, em 2011 completaram-se 30 anos do ingresso das mulheres na 

Marinha como militares. 

Em linhas gerais, uma primeira constatação é que as mulheres adquiriram 

regimentos militares, integraram-se em corpos mistos e passaram a assumir várias 

especialidades e postos, diminuindo os obstáculos para o desenvolvimento da carreira. 

Entretanto, apesar da propensão a banir qualquer tipo de discriminação e uniformidade 

dos regimentos entre homens e mulheres, ainda persistem diversas limitações e desafios. 

Ou seja, as mulheres ainda são excluídas de áreas ou funções ligadas ao combate; têm 
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uma pequena participação em postos de poder no sistema militar, além de por vezes 

terem que enfrentar situações de discriminação e preconceito. 

Contudo, com base em nosso estudo de caso na EAMSC, em interlocução 

com determinadas fontes bibliográficas, pode-se afirmar, em segundo lugar, que ainda 

que a posição da mulher militar seja dispare, ainda que elas sofram de certo modo 

discriminação cultural e certa segregação profissional, elas abandonaram a posição de se 

sentirem subalternas na Instituição. 

Por outro lado, este estudo confirmou, em terceiro lugar, a tendência 

observada por outros trabalhos internacionais e nacionais, de que a feminização das 

Forças Armadas não pode ser compreendida de forma isolada em relação ao contexto 

externo,  quanto a seus aspectos socioculturais  e políticos. 

Assumindo esse ponto de vista, observa-se que a feminização aconteceu em 

um momento histórico em que estava em pauta o desprestigio das Forças Armadas, e a 

necessidade de que elas fossem mais eficientes e tecnificadas para o trabalho militar, 

com a necessidade de qualificação do pessoal para novas atividades militares, como as 

ações de vigilância e proteção das fronteiras e do espaço aéreo nacionais, apoiadas em 

tecnologias de comunicação e de guerra digitais e eletrônicas,. 

Estas razões, acrescidas até da própria sensibilização diante das conquistas 

femininas da época,
 

favoreceram a aceitação das mulheres, abrindo espaço para 

iniciativas públicas visando sua inserção nas Forças Militares, inserção que teve início 

na Marinha do Brasil. 

Em quarto lugar, durante a pesquisa, através de nossas entrevistas e de 

nossas observações no cotidiano de trabalho, ficou evidente que a Marinha tem uma 

forma diferente de se comunicar, é rica em códigos e símbolos próprios. Esses códigos 

foram elaborados por homens em um espaço eminentemente masculino, portanto 

marcados por um preconceito de gênero que reforça as diferenças entre homens e 

mulheres.  

Para o movimento feminista, de acordo com Possas e Reis (1999), a 

concepção do mundo do modo que conhecemos adveio da divisão de dois domínios 

antagônicos: o público e o privado. A distinção de tais domínios é essencial na 

organização de quase todas as sociedades, para marcar representações sobre condições e 

posições de poder de gênero. Para as feministas foi, nestes termos, a exclusiva 

vinculação das mulheres aos espaços privados, relacionando-os prioritariamente à 
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reprodução social que derivou no isolamento das mulheres, por muito tempo, dos 

espaços públicos (POSSAS; REIS, idem). 

 Constatou-se, portanto, que há necessidade de que se torne evidente que 

como os espaços privados, os espaços públicos não são neutros em termos de 

representações sociais sobre gênero, e que as relações de gênero precisam ser analisadas 

em todo o contexto estudado, sob todos os olhares e pontos de vista. 

Assim é que ao serem questionados sobre o ingresso das mulheres e que 

contribuições ocorreram a partir disso, a maioria dos entrevistados homens e mulheres 

ressaltaram que a mulher trouxe consigo qualidades como: zelo, organização, 

delicadeza, suavidade e competência profissional, que contribuíram sobremaneira com a 

Marinha. Todos os entrevistados atribuíram a suavidade e a delicadeza como os mais 

importantes legados das mulheres a Força. 

Podemos concluir, assim, em quinto lugar, que há na Marinha Brasileira, 

tendo como base nosso estudo de caso na EAMSC, evidentes normatizações sobre como 

devem ser as mulheres em termos de sua aparência e comportamento que marcam 

significativamente a tentativa de obscurecer a sua feminilidade, em contradição com 

uma série de representações sociais masculinas que pretendem destacar e valorizar, de 

modo ambíguo, suas características supostamente femininas.  

Concordamos com D‟Araújo (2004) ao afirmar que os militares brasileiros 

vêm à mulher como indivíduos frágeis, emotivos e pacificadores que carecem de 

proteção e cuidados. Por outro lado, os homens são vistos como criaturas fortes, 

corajosos e guerreiros, ou seja, estariam mais ajustados à instituição militar que trabalha 

com o privilégio exclusivo da violência.  

Entretanto, a exaltada competência feminina que por vezes é a garantia de 

mantê-las no espaço castrense e o modo de merecer o respeito de seus pares homens, 

também se revela como razão para mantê-las em espaços subalternos. Algumas 

mulheres revelaram que para serem respeitadas devem ser “mais parecidas com eles”. 

Ou seja, devem usar roupas largas, cabelos curtos, e não usar adornos ou maquiagens 

que despertem a virilidade deles. 

 Nesse aspecto acreditamos que a “humanização” atribuída à presença da 

mulher na Instituição e referendada nos discursos dos entrevistados, serve mais para 

reforçar o preconceito contra as mulheres, uma vez que observamos que não é a mulher 

que está humanizando a Marinha, e sim a Marinha que está tornando a mulher mais 

próxima do  que devam ser comportamentos e aparência “masculinos”. Ou seja, a 
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mulher deve manter um estereótipo masculinizado, para ser aceita e respeitada. 

Contudo, elas acreditam que o problema não se encerra nesta masculinização. A seu ver, 

entretanto, sempre serão cobradas, pois se em algum momento mantiveram 

comportamentos que as aproximem mais dos estereótipos masculinos, tornando-se mais 

próximas do comportamento militar idealizado, correm inclusive o risco de serem 

consideradas adeptas da homossexualidade, por assumir tal postura. 

Reforçando, deste modo, as distinções de gênero relativas à Instituição, a 

metade dos entrevistados homens declarou que a mulher deve restringir-se a atividades 

administrativas, sendo que todos eles declararam não concordar com a mulher em área 

de combate.  

Vale destacar, contudo, como Almeida (2008), que o impedimento das 

mulheres ao conhecimento autêntico limitado exclusivamente às escolas de formação 

militar compromete o exercício da autoridade das oficiais femininas quando em postos 

de comando, onde são mais exigidas e testadas. A ausência dessa formação as coloca 

em posição de menor prestígio, revelando um confronto de forças entre as ilustres 

atividades masculinas de combate e as atividades femininas de apoio, inibindo a 

possibilidade de ascender a postos de Oficial General (ALMEIDA, 2008, p.134). 

A despeito das atitudes e afirmações masculinas que revelam certa dose de 

preconceitos em relação à presença feminina, como militares, no decorrer da pesquisa 

percebeu-se, como uma sexta constatação, uma preocupação dos entrevistados em 

salvaguardar a imagem das Forças Armadas, afirmando em seus depoimentos que as 

mulheres têm um tratamento igual ao de seus pares do sexo masculino, dizendo: “Na 

Marinha não tem homem ou mulher, tem militar. Todos são militares, militar não tem 

sexo”, dando a entender que o fato de ser militar se sobrepõe à condição de gênero. 

Por outro lado, importante destacar, em sétimo lugar, que apesar da Marinha 

ser uma instituição militar, todos os entrevistados, homens e mulheres, optaram por 

servir a Força buscando estabilidade profissional e financeira advindas da oportunidade 

de emprego seguro e bom salário. Mesmo aqueles que nutriam em seu imaginário 

sonhos de criança em aventurar pelos mares, em algum momento revelaram que as 

questões financeiras e de mercado de trabalho foram decisivos para sua escolha. 

Também os oficiais remanescentes do Colégio e da Escola Navais, que 

recebem formação para a guerra, e desenvolvem o “espírito de Corpo”, não tiveram 

como motivador para o ingresso na Instituição o desejo de “defender a pátria”. 
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É indispensável reafirmar, entretanto, voltando à D‟Araújo (2004),  que as 

Forças Armadas não são instituições isoladas da sociedade e estão essencialmente 

interligadas ao processo social e ao projeto que cada sociedade determina para si, no 

que se refere à defesa, construção de direitos, de cidadania e soberania. Registrou-se, 

nestes termos, uma relativa distância entre às motivações e expectativas para o ingresso 

na carreira militar, no caso de nossos entrevistados, e os objetivos e valores próprios às 

Forças Armadas. 

Contudo, a sociedade brasileira, em linhas gerais, desconhece a razão de 

existir das Forças Armadas, e estas trabalham ainda, de certo modo, a luz de estatutos e 

normas que remetem aos anos de chumbo da Ditadura Militar. Sendo assim, fica 

evidente a necessidade de uma ampla e profunda discussão com a sociedade e a 

implantação de Políticas Públicas que reformulem e definam o papel e a identidade 

destas Instituições.   

Neste sentido, seria ingênuo acreditar que a completa e respeitosa inserção 

das mulheres no mundo castrense dependeria apenas do tempo e do amadurecimento da 

corporação. Conforme D‟Áraújo (2004), somente se as Forças Armadas estiverem 

intrinsecamente conectadas com os projetos da sociedade, pode-se afirmar que tal 

incorporação pode contribuir plenamente para algo importante na delimitação das 

relações civis-militares. Isto porque segundo a autora quando um país define o 

alinhamento das Forças Armadas ao poder civil democrático, elas devem expressar a 

feição da sociedade à qual servem e obedecem (D‟Araújo, 2004, p. 440). 

Para finalizar, desejamos que nosso trabalho contribua para uma reflexão 

crítica sobre as relações desiguais de gênero no domínio militar naval, proporcionando 

subsídios para as instituições militares superarem os traumas do passado, ligando-se 

intrinsecamente aos projetos de defesa da sociedade, e à construção de direitos de 

cidadania e soberania nacional.  
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7 APÊNDICE 
 

 

 

Roteiro das Entrevistas  

 

 

BLOCO I – IDENTIFICAÇÃO DO INTREVISTADO 

 

Identificação: 

1. Nome:   Idade:  anos, Sexo:   

Estado Civil:  

2. Tem filhos?  Quantos?  Idade:  

3. Naturalidade:  

4. Escolaridade:  

5. Patente:  

6. Corpo :  

7. Há quanto tempo trabalha na Marinha?  

8. Funções atuais?  

 

BLOCO II – TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 
 

1.Por que escolheu a carreira militar? E por que a Marinha? 

 

2. Qual a reação da sua família à sua escolha? 

 

3. A admissão à Marinha: De que forma ingressou na Marinha e em que ano? 

 (Serviço militar, Serviço Voluntário, Escola Naval, Concurso público, CLT, 

transferência de outra Arma; outra forma?)  

 

4. Como foi o processo de seleção? Etapas, avaliações e impressões: 

 

5. Como foi sua trajetória desde o seu ingresso na Marinha até a posição que ocupa 

hoje? (quadros e corpos que integrou, locais onde trabalhou, em que anos, postos de 

comando etc.); 

 

6. Quais dificuldades e/ou facilidades encontrou na sua trajetória?  

 

 

7. O fato de ser homem/mulher, em sua opinião, influiu nessa trajetória? De que 

maneira? 
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BLOCO III – QUESTÕES DE GÊNERO NA MARINHA 

 

1. Ingressaram moças no mesmo ano que você entrou na Marinha? Para que Quadros e 

Corpos elas se dirigiram? 

 

 

2. Na sua opinião, que razão levou o governo a permitir o ingresso das mulheres nas 

Forças Armadas? 

 

3.O que você pensa a este respeito?  

 

4. Como foi a convivência com os colegas homens e mulheres no curso e nos estágios?  

 

 5. E com os professores? Havia professoras?  

 

 6. (MULHERES): em algum momento ou situação percebeu alguma diferença no 

tratamento, por parte dos colegas, superiores ou subordinados homens, pelo fato de ser 

uma mulher? (HOMENS) em algum momento ou situação percebeu alguma diferença 

no tratamento, por parte dos militares, superiores ou subordinados homens, para com 

uma colega pelo fato de ser  mulher? O que você pensa disso? 

 

7. Compare a ascensão dos homens com a das mulheres na hierarquia militar, de modo 

especial na Marinha. Há diferenças salariais? 

 

8. Apenas as Oficiais dos quadros Médico e Engenheiro Naval chegam ao posto de 

Contra-Amirante e Vice-Almirante. Nenhuma Oficial mulher atinge o posto de 

Almirante. As oficiais dos quadros não mencionados podem atingir no máximo o posto 

de Capitão de Mar e Guerra? Porque isso ocorre? Qual sua opinião a esse respeito? 

 

 

9. Na sua opinião, que tipo de contribuição trouxe a presença das mulheres na Marinha? 

(Profissional, de relacionamentos etc.) 

 

10. Na sua opinião, como uma mulher se sente em ambientes profissionais 

majoritariamente masculinos? E em ambientes militares? 

 

12.Você concorda que a mulher deva embarcar? Justifique sua resposta?  

 

13.Como é percebida pelo coletivo masculino? 

 

 14.Você teve notícias de algum episódio em que uma mulher sofreu algum tipo de 

constrangimento, pelo fato de ser mulher, por parte dos seus pares, superiores ou 

subordinados? 

 

 15.Houve mudanças na posição das mulheres na Marinha nos últimos 30 anos? Quais 

foram e como podem ser avaliadas ? (positivas/negativas) 

 

 16. (MULHERES): Vida pessoal e familiar (casamento, filhos): como fazer para levar 

as duas coisas ao mesmo tempo nesta carreira? Com quem ficavam as crianças durante 
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seus serviços, suas viagens? Como as crianças reagiram às suas ausências? Como você 

se sentia? 

 

 

17. No seu trabalho atual, como é o relacionamento com colegas, chefes, subordinados, 

alunos de ambos os sexos? 

 

18. Você escolheria de novo a carreira militar se tivesse que começar tudo de novo 

hoje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 

8 ANEXOS 

 

8.1 Anexo A 

 

 

Tabela 5 - Mulheres nas Forças Armadas nos países membros da OTAN 

 

País Ano 

Incorporação 

Nº Total  

em 2000 

% em relação 

ao total das 

FFAAs do país 

2000 

% em relação 

ao total das 

FFAAs do país 

2005 

% em relação 

ao total das 

FFAAs do país 

2006 

Alemanha 2000 4530 1,4 6 7,5 

Bélgica 1977 3202 7,6 -- -- 

Canadá 1951 6558 11,4 12,8 17,3 

Dinamarca 1946 1033 4,2 5,3 5,4 

Espanha 1988 6462 5,8 13,47 12 

Estados Unidos 1970 198452 12,7 10,49 -- 

França 1951 27516 8,5 13,28 14 

Grécia 1979 6155 3,8 -- -- 

Holanda 1988 4170 8 -- -- 

Hungria 1996 2957 6,8 -- -- 

Itália 2000 0,1 438 1,6 2,6 

Luxemburgo 1987 29 4,2 -- -- 

Noruega 1985 1030 3,2 7 7,1 

Polônia 1999 239 0,1 0,52 1 

Portugal 1988 2925 6,6 12 13 

Reino Unido 1992 16623 8,1 9,1 9,3 

República Checa 1985 1935 3,3 -- -- 

Turquia 1955 917 0,1 3,1 -- 

 

Fonte: Pesquisa Organizacional, relatórios anuais do Comitê das Mulheres no Força da OTAN; OTAN 

Review, Verão se 2001, p.34. Dados brutos NATO 2007, Completados com Mathias, 2009, p.45. 
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8.2 Anexo - B 

 

Quadro hierárquico da carreira de oficiais da Marinha do Brasil 

 

 

CIRCULO HIERÁRQUICO 

 

ESCALA HIERÁRQUICA 

 

Circulo de Oficiais-Generais 

Almirante (Alte) 
18

 

Almirante-de-Esquadra (Alte Esq) 

Vice-Almirante (V Alte) 

Contra-Almirante (C Alte) 

 

Circulo de Oficiais Superiores 

Capitão-de-Mar-e-Guerra (CMG) 

Capitão-de-Fragata (CF) 

Capitão-de-Corveta (CC) 

 

Circulo de Oficiais Intermediários 

 

Capitão-Tenente (CT) 

 

Circulo de Oficiais Subalternos 

Primeiro-Tenente (1º Ten ) 

Segundo-Tenente (2º Tem ) 

Fontes: http://www.mar.mil.br/menu_h/integrantes_mb/carreira_oficiais.htm. Acesso em: 20 set.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 O posto de Almirante só é ocupado em caso de guerra. 

http://www.mar.mil.br/menu_h/integrantes_mb/carreira_oficiais.htm

