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A presença das mulheres nas Forças Armadas é um tema 
recorrente nas discussões acerca da defesa nacional em 
muitos países.  O Brasil, nesse contexto, também é palco 
de discussões sobre o assunto, de forma que o interesse 
parlamentar a esse respeito tem crescido ao longo do 
tempo. O artigo em tela visa apresentar a situação atual 
e as perspectivas futuras da inserção das mulheres nas 
Forças Armadas brasileiras. Sua síntese, nesse passo, 
reside na ideia de que a seleção para as Forças Armadas 
deveria se basear estritamente no desempenho e, não, 
no sexo. Assim fazendo, o Estado Brasileiro conseguiria 
privilegiar o princípio constitucional da igualdade, sem 
se descuidar da necessidade real de manutenção da 
capacidade militar de vencer o próximo combate.
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Abstract

Keywords

The presence of women in the Armed Forces is a per-
sistent matter in discussions of national defense in 
many countries. Brazil is also discussing the subject, so 
that Congress’ interest in it has grown over time. This 
article aims to present the current situation and future 
prospects of the inclusion of women in the Brazilian 
Armed Forces. In short terms, the author defends that 
selection for the armed forces should be based strictly 
on performance and not on gender. In doing so, Brazil 
would value the constitutional principle of equality, 
without neglecting the real need to maintain its mili-
tary capacity of winning the next war.l.

Women. Armed Forces. Equality. Performance.
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1. Introdução 

O tema da inserção da mulher nas Forças Armadas brasileiras é assaz 
complexo. Isso, porque a discussão envolve direitos e garantias individu-
ais, além da necessidade de se primar pela capacidade combativa das For-
ças, tendo em vista o papel constitucional de Defesa da Pátria, de garantia 
dos Poderes Constituídos e, por iniciativa destes, da lei e da ordem. 

Nesse sentido, o presente estudo abordará aspectos jurídicos, nos ní-
veis constitucional, legal e regulamentar, sobre os princípios da igualdade 
e da isonomia e sobre a missão constitucional das Forças Armadas. Tocará 
também, superficialmente, diplomas internacionais que privilegiam os 
mencionados princípios, de adoção universal no Ocidente e no contexto 
das Nações Unidas. 

Em seguida, será feita rápida análise da presença das mulheres nas 
Forças Armadas de outros países, a fim de que se possa dispor de perspec-
tiva comparada do tema. 

Na sequência, realizar-se-á um diagnóstico da inserção atual femini-
na nas Forças Armadas brasileiras, apresentando dados numéricos que 
explicitem não só a hodierna composição das Forças em termos de sexo, 
mas também que possibilitem concluir acerca da busca feminina pela 
ocupação de cargos militares federais, identificando os mais procurados. 

Antes de encerrar, será feita uma discussão dos aspectos apresentados 
nas seções anteriores. Esse debate permitirá ao leitor obter visão ampliada 
acerca da questão e o ambientará para um “pouso suave” na última seção 
do presente estudo, de caráter conclusivo. 

2. Aspectos jurídicos 

Antes de se analisar qualquer pormenor no que tange ao tema em 
questão, é de todo relevante ler o que a Carta Magna impõe a todos os 
brasileiros quanto ao princípio da igualdade: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos ter-
mos desta Constituição; 

Esse comando constitucional de igualdade é tão caro à República que 
foi alçado ao nível de cláusula pétrea, não podendo ser atingido por qual-
quer proposta tendente a sua abolição (Art. 60, § 4º, CF 1988), tendo 
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em vista se tratar de um direito individual e fundamental de todos os 
brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. 

No mesmo diapasão, é premente destacar alguns dispositivos da 
Constituição que potencializam o princípio da igualdade no sistema 
constitucional brasileiro: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;[...] 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. [...] 
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social:[...] 
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 

critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
Pelo visto, depreende-se o que os Constituintes expressaram, nas pas-

sagens acima transcritas, o desejo da eliminação de qualquer preconceito 
decorrente do sexo na vida dos brasileiros. 

Não bastasse a previsão constitucional do princípio da igualdade, faz-se 
necessária a menção a diplomas internacionais que versam sobre o tema. De 
um lado, o art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
assevera tal isonomia: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir 
uns para com os outros em espírito de fraternidade.” De outro, o art. 1º da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) também traz o 
mesmo princípio: “Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As 
distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum”. 

A Resolução n. 1325, de 2000, do Conselho de Segurança da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), por sua vez, abordou a questão da 
inserção da mulher em igualdade de direitos com os homens: 

O Conselho de Segurança, [...] Apela com urgência aos Estados-Membros 
para que assegurem uma representação cada ver maior de mulheres em todos 
os níveis de tomada de decisão nas instituições nacionais, regionais e interna-
cionais, bem como nos mecanismos destinados à prevenção, gestão e resolução 
de conflitos [...] (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2000). 

Percebe-se, pois, que a comunidade internacional encontra-se sen-
sibilizada em relação ao tema da igualdade, máxime no que se refere à 
isonomia entre homens e mulheres. 

Adentrando, brevemente, o campo doutrinário, tem-se que Mendes, 
Coelho e Branco (2009, p. 179) abordam um dos Princípios da Ordem 
Política da República Federativa do Brasil, qual seja, o da isonomia. Em 
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poucas palavras, esse princípio se resumiria em “tratar igualmente os 
iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade”. 

Os renomados autores ainda reforçam a importância do citado princípio, 
deixando de tecer grandes diferenciações doutrinárias em relação ao da igual-
dade. Explicam, ainda, que o Tribunal Constitucional da Alemanha conside-
ra o princípio em tela “suprapositivo, anterior ao Estado, e que mesmo se não 
constasse do texto constitucional, ainda assim teria de ser respeitado (MEN-
DES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 180)”, tamanha sua importância nos 
dias atuais. 6 Em contrapartida, a Constituição Federal também nos traz a 
missão das Forças Armadas, de uma seriedade imensurável, pois representa a 
tutela última da própria existência do Estado Brasileiro e, no limite, da liber-
dade do povo deste País em face de ameaças externas. 

Em contrapartida, a Constituição Federal também nos traz a mis-
são das Forças Armadas, de uma seriedade imensurável, pois representa 
a tutela última da própria existência do Estado Brasileiro e, no limite, da 
liberdade do povo deste País em face de ameaças externas. 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organiza-
das com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Pre-
sidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos po-
deres constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

Há que se considerar que o tratamento constitucional dado às ques-
tões ligadas à Defesa Nacional é diferenciado, ainda que para isso seja 
necessária a relativização de princípios constitucionais dos mais caros e 
relevantes. É o caso, por exemplo, da relativização do princípio do direito 
à vida que ocorre no art. 5º, XLVII, “a”, que prevê a pena de morte em 
caso de guerra declarada. 

Quando se conjuga esse comando constitucional às previsões do Có-
digo Penal Militar em vigor, percebe-se a seriedade com que o Estado 
Brasileiro trata essas questões: 

Art. 56. A pena de morte é executada por fuzilamento. 
Art. 57. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada, logo 

que passe em julgado, ao Presidente da República, e não pode ser executada 
senão depois de sete dias após a comunicação. 

Parágrafo único. Se a pena é imposta em zona de operações de guerra, 
pode ser imediatamente executada, quando o exigir o interesse da ordem e da 
disciplina militares. [...] 

Traição 
Art. 355. Tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado, ou 

prestar serviço nas fôrças armadas de nação em guerra contra o Brasil: 
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Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo. 
Favor ao inimigo 
Art. 356. Favorecer ou tentar o nacional favorecer o inimigo, prejudicar 

ou tentar prejudicar o bom êxito das operações militares, comprometer ou 
tentar comprometer a eficiência militar: 

I - empreendendo ou deixando de empreender ação militar; 7 II - entre-
gando ao inimigo ou expondo a perigo dessa consequência navio, aerona-
ve, força ou posição, engenho de guerra motomecanizado, provisões ou 
qualquer outro elemento de ação militar; 

II - entregando ao inimigo ou expondo a perigo dessa consequência navio, 
aeronave, força ou posição, engenho de guerra motomecanizado, provisões ou 
qualquer outro elemento de ação militar; 

III - perdendo, destruindo, inutilizando, deteriorando ou expondo a perigo 
de perda, destruição, inutilização ou deterioração, navio, aeronave, engenho de 
guerra motomecanizado, provisões ou qualquer outro elemento de ação militar; 

IV - sacrificando ou expondo a perigo de sacrifício força militar; 
V - abandonando posição ou deixando de cumprir missão ou ordem: 
Pena - morte, grau máximo; reclusão, de vinte anos, grau mínimo. 
Ou seja, para se garantir a Defesa da Pátria, até mesmo um princípio 

dos mais preciosos em nosso sistema constitucional pode ser relativizado, 
o do direito à vida. 

Há que se ter em mente também que o Estado Brasileiro impõe uma 
série de restrições de direitos aos militares, relativizando, para esse universo, 
conquistas sociais também muito preciosas à Nação. Podem ser citadas, como 
exemplos: as proibições de sindicalização, de greve, de filiação partidária en-
quanto na ativa, de exercício de gerência de empresas etc. Reforça-se: todos 
esses direitos, bem consolidados em relação à maioria da população brasileira, 
não são garantidos aos militares; ao contrário, são-lhes proibidos. 

Isso, porque tais autorizações, se concedidas aos militares, poderiam 
afetar diretamente a capacidade combativa das Forças ou a estabilidade 
democrática do Estado Brasileiro. Assim, percebe-se a diferenciação no 
tratamento da Defesa Nacional em face de outras matérias constitucio-
nais. É um dado do problema complexo que ora se enfrenta. 

Entretanto, pergunta-se: seria, então, possível flexibilizar-se o prin-
cípio constitucional da igualdade em prol de outra previsão implícita na 
Carta Magna, qual seja, a da necessidade de manutenção da capacidade 
operativa das Forças? E mais: a entrada das mulheres afeta negativamente 
essa capacidade? As respostas a esses questionamentos, nos parece, é ne-
gativa em ambos os casos, conforme se verá nas linhas que se seguem, vez 
que existem outros dados a serem estudados.
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Dentro ainda da perspectiva jurídica, cabem alguns comentários acerca 
do previsto na Estratégia Nacional de Defesa (END1, em sua última versão 
de 2012. Tal estratégia buscou planejar a Defesa Nacional para os quatro 
anos seguintes em torno de três eixos estruturantes, a saber: a organização 
das Forças, o desenvolvimento da base industrial de defesa brasileira e a 
composição de seus efetivos. Quanto a este último, a END assim o define: 

O terceiro eixo estruturante versa sobre a composição dos efetivos das Forças 
Armadas e, consequentemente, sobre o futuro do Serviço Militar Obrigatório. 
Seu propósito é zelar para que as Forças Armadas reproduzam, em sua 
composição, a própria Nação – para que elas não sejam uma parte da 
Nação, pagas para lutar por conta e em benefício das outras partes. [...] 

A Nação Brasileira, com a devida vênia em relação à obviedade da 
afirmação, é composta por homens e mulheres. Não há como fazer com 
que as Forças reproduzam, em sua composição, a própria Nação, sem que 
as mulheres se façam presentes. E isso, em grande medida, já vem sendo 
admitido pelas Forças, mesmo impondo algumas reservas de especialida-
des a serem preenchidas somente por homens. Essas restrições, ainda que 
avaliadas como razoáveis num primeiro momento, poderiam ser revistas 
sem que houvesse prejuízo à capacidade combativa das Forças Singulares. 

Daí a necessidade de se aprofundar a visão de que a seleção para as 
Forças deve se basear no desempenho e não no sexo. Aliás, essa tendência 
já se encontra expressa na Diretriz de número 13 da END: 

Desenvolver o repertório de práticas e de capacitações operacionais dos 
combatentes, para atender aos requisitos de monitoramento/controle, mobili-
dade e presença. 

Cada homem e mulher a serviço das Forças Armadas há de dispor 
de três ordens de meios e de habilitações. 

Em primeiro lugar, cada combatente deve contar com meios e habilitações 
para atuar em rede, não só com outros combatentes e contingentes de sua pró-
pria Força, mas também com combatentes e contingentes das outras Forças. [...] 

Em segundo lugar, cada combatente deve dispor de tecnologias e de conhe-
cimentos que permitam aplicar, em qualquer região em conflito, terrestre ou 
marítimo, o imperativo de mobilidade. [...] 

Em terceiro lugar, cada combatente deve ser treinado para abordar o com-
bate de modo a atenuar as formas rígidas e tradicionais de comando e contro-
le, em prol da flexibilidade, da adaptabilidade, da audácia e da surpresa no 
campo de batalha. [...] 

1 A Estratégia Nacional de Defesa é um decreto presidencial que condiciona o planejamento da Defesa 
no âmbito do Executivo Federal. Mais do que simples orientações governamentais, esse documento 
legal sinaliza a toda Administração Pública e aos cidadãos a importância que o Governo tem dado ao 
tema da Defesa. 
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O “combatente” a que a END se refere na diretriz acima destacada 
pode ser um homem ou uma mulher, não importa. O que está em jogo é 
a sua capacidade de combater, a qual será medida, caso a caso, na situação 
concreta e não genericamente com argumentos teóricos, em grande parte, 
com fundamento em visões estereotipadas e, por vezes, preconceituosas 
do segmento feminino. 

O Secretário de Defesa do Reino Unido, Michael Fallon, em fins do 
ano passado, assim descreveu a forma como vê a participação das mulhe-
res nas Forças Armadas Britânicas: 

“As funções em nossas forças armadas deveriam ser determinadas 
pela habilidade, não pelo gênero. Eu espero que, amparados por estudos 
sobre nossos regimes de treinamento e equipamentos, nós possamos permitir às 
mulheres acesso às funções combatentes em 2016. Esse é um sinal ainda mais 
profundo de nosso comprometimento em maximizar nossos talentos num ano 
que já viu a Marinha Real empregar suas primeiras mulheres submari-
nistas e duas outras chegarem aos mais altos cargos antes alcançados na 
Força Aérea Real” (SISTERS, 2014, p.1, tradução e grifos nossos). 

Como se vê, as Forças Britânicas estão, gradativamente, garantindo a 
inclusão das mulheres com base em critérios de desempenho e não de sexo. 

Como conclusões parciais desta seção, pode-se afirmar: 
-  o princípio da igualdade ou da isonomia deve ser privilegiado em 

nosso sistema jurídico em função de sua expressa previsão constitu-
cional, embora, como todo princípio, não tenha eficácia absoluta, 
podendo ser relativizado quando confrontado com outros princípios 
constitucionais; 10 - a Constituição Federal apresenta as missões bá-
sicas das Forças Armadas, de grande relevância para a própria sobrevi-
vência do Estado Brasileiro, que poderá ser mais bem cumprida com 
a presença crescente do segmento feminino em suas fileiras; 

-  a Constituição Federal apresenta as missões básicas das Forças Ar-
madas, de grande relevância para a própria sobrevivência do Esta-
do Brasileiro, que poderá ser mais bem cumprida com a presença 
crescente do segmento feminino em suas fileiras; 

-  a Estratégia Nacional de Defesa faz menção, no eixo estruturante da 
composição dos efetivos das Forças, à necessidade de que a Nação esteja 
representada na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Isso só ocorre-
rá se a mulher estiver cada vez mais presente no ambiente castrense; e 
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-  à Nação, o que importa é o desempenho em combate dos inte-
grantes de suas Forças; o sexo do combatente bem treinando e 
eficaz, quando combatendo, é irrelevante2. 

3. Presença de mulheres em forças armadas estrangeiras 

A  seguir, apresenta-se o efetivo de mulheres nas Forças Armadas de pa-
íses da OTAN no ano de 2000. Nesses países, não pode haver distinção de 
acesso aos cargos combatentes e não combatentes, por imposição da própria 
OTAN3. Mulheres nas Forças Armadas nos países membros da OTAN. 

País membro 
da OTAN 

Início da 
Incorpo-

ração 

% em relação ao total 
das Forças Armadas 

do país em 2000. 
Total em 2000 

Alemanha 2000 2,8 5.263 

Bélgica 1977 7,6 3.202 

Canadá 1951 11,4 6.558 

Dinamarca 1946 5,0 863 

Espanha 1988 5,8 6.462 

Estados Unidos 1970 14,0 198.452 

França 1951 8,5 27.516 

Grécia 1979 3,8 6.155 

Holanda 1988 8,0 4.170 

Hungria 1996 9,6 3.017 

Itália 2000 0,1 438 

Luxemburgo 1987 0,6 47 

Noruega 1985 3,2 1.152 

Polônia 1999 0,1 277 

2 É claro que há consequências administrativas de várias ordens, mas que serão, com toda certeza, 
gerenciadas pelas Forças, de modo a permitir o aproveitamento completo dos benefícios reais da 
incorporação crescente das mulheres em suas fileiras, inclusive em funções combatentes. 

3 Alguns países da OTAN mantêm restrições mínimas no que se refere à entrada das mulheres em cer-
tos nichos combatentes, como as Forças Especiais ou os blindados. Entretanto, das leituras realizadas 
para a consecução deste estudo, restou configurada a tendência a que tais barreiras se tornem cada 
vez mais tênues ou inexistentes com o passar do tempo. O foco da seleção estará no desempenho e 
não no sexo.
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País membro 
da OTAN

Início da
Incorporação

% em relação ao 
total das Forças

Armadas do 
país em 2000.

Total em
2000

Portugal 1988 6,6 2.875

Reino Unido 1992 8,1 16.623

República Tcheca 1985 3,7 1.991

Turquia 1955 0,1 917

Fonte: Annual Review of Women in NATO´s Armed Forces, Summer 2001.

O quadro acima foi retirado de um estudo da pesquisadora Maria Ce-
lina D´Araujo4, citada também em artigo do Coronel do Exército Nereu 
Augusto dos Santos Neto. Este último paper foi escrito durante um curso 
na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército5, de onde aliás se re-
tiraram as seguintes informações acerca da presença feminina em Forças 
Armadas estrangeiras:

Países

Presença Feminina

Nas 
Forças

Armadas

Nas Armas
Combatentes

Nas Armas 
de

Apoio ao 
Combate

Nos setores 
da

adminis-
tração

Argentina, Moçam-
bique, Nigéria,
Uruguai, Venezuela e outros 28
países membros da OTAN,
incluindo Alema-
nha, EUA, França, 
Inglaterra dentre outros. 

SIM

SIM

SIM SIM

Chile, Equador, Guatemala,
Guiana, México, Pa-
raguai, Peru e
Suriname.

NÃO

Fonte: Adidos Militares consultados por Neto (2013).

Outro quadro interessante é o disponibilizado pela Dra. Helena Car-
reiras, em artigo intitulado “Mulheres, direito e eficácia militar: o estado 
do debate”:

4 Disponível em http://www.resdal.org/producciones-miembros/redes-03-daraujo.pdf. Acesso em 18 
fev. 2015.

5 Disponível em http://www.eceme.ensino.eb.br/eceme/index.php?option=com_docman&task=doc_
details&gid=1817&Itemid=89&lang=pt. Acesso em 18 fev. 2015.
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Porcentagem de Mulheres nas Forças Armadas de países estrangeiros em 2011

País  % mulheres nas Forças  % mulheres em operações

Alemanha 8,8 5,2

Bélgica 7,8 3,9

Bulgária 14,1 5,5

Canadá 16,0 10,0

Dinamarca 6,4 4,7

Eslovênia 15,4 10,1

Espanha 12,2 10,3

Holanda 9,0 12,0

Itália 13,0 3,3

Lituânia 10,8 5,6

Luxemburgo 4,9 2,8

Polônia 1,9 2,2

Portugal 13,6 7,9

República Checa 13,6 6,2

Fonte: Carreiras (2013).

Como conclusão parcial, percebe-se que as mulheres estão efetiva-
mente presentes nas Forças Armadas de muitos países pelo mundo, inclu-
sive em seus setores combatentes. Países com forte participação histórica 
em combates admitem mulheres há décadas, havendo mesmo tendência 
de expansão da atuação feminina em seus quadros6, de modo geral, e no 
combates de maior intensidade, de forma particular.

Neste aspeto, a experiência mostra que em muitos paí-
ses, numa ampla variedade de circunstâncias, foram já 
definidas e implementadas políticas inclusivas que per-
mitiram o acesso e exercício pelas mulheres de funções 
operacionais, em áreas como a infantaria, pilotagem de 
combate ou submarinos. É o caso, por exemplo, da No-
ruega que há muito permitiu o acesso de mulheres a sub-

6 A seguir, a variação percentual da presença feminina em alguns países citados nas tabelas desta página 
e da anterior, entre os anos de 2000 e 2011: Alemanha, + 6%; Bélgica, +0,2%; Canadá, +4,6%; Di-
namarca, +1,4%; Espanha, + 6,4%; Itália, 12,9%; Luxemburgo, +4,3%; Polônia, + 1,8%; Portugal, 
+7,0% e República Tcheca, +9,9%. Para se ter uma ideia, entre 2001 e 2011, o Brasil teve crescimen-
to de 2,5% na participação de mulheres em suas Forças, maiores apenas, na amostra anteriormente 
citada, que Polônia, Dinamarca e Bélgica.
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marinos, tendo chegado a contar com uma mulher como 
comandante. Desenvolvimentos recentes incluem o anún-
cio por parte do Ministério da Defesa Britânico de que as 
mulheres poderão prestar serviço a bordo de submarinos a 
partir de 2013, e a eliminação da interdição de funções 
de combate na Austrália em Setembro de 2011. Nos Es-
tados Unidos, as mulheres começaram, em 2012, a trei-
nar conjuntamente com os homens no Marine Corps e, 
em Janeiro de 2013, foi eliminada a interdição de acesso 
ao combate. Na prática, tratou-se de ajustar a legislação 
e regulamentos à realidade, uma vez que as mulheres vi-
nham já servindo na linha da frente, numa diversidade 
de funções, em conflitos como o Iraque ou o Afeganistão. 
Em dez anos, nestes dois teatros de operações, foram des-
tacadas mais de 283 mil mulheres militares, mais de 800 
foram feridas e mais de 130 morreram (CARREIRAS, 
2013, p. 481, grifos nossos).

4. Mulheres nas Forças Armadas Brasileiras

A seguir, apresentar-se-ão dados sobre a presença feminina nas Forças 
Armadas do Brasil. Começa-se pela apresentação dos ligados à admissão 
das mulheres nas Forças Singulares.

Admissão das Mulheres nas três Forças Armadas

Força Marinha Exército Força Aérea

Ano de 
Admissão 1980 1992 1982

Quadro/Corpo

Corpo Auxiliar 
Feminino

da Reserva da 
Marinha

Quadro Com-
plementar
de Oficiais

.Corpo Feminino da
Reserva da Aeronáutica

Marco Legal Lei n. 6.807,  
de 1980.

Lei n. 7.831,  
de 1989

Lei n. 6.924,  
de 1981.

Fonte: o autor, por meio de pesquisas nos sítios eletrônicos das Forças e do Planalto.

No quadro abaixo, apontam-se os dados de entrada das mulheres nas 
principais escolas de formação de oficiais das três Forças:
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Admissão de mulheres nas Academias Militares das Forças

Força Marinha Exército Força Aérea

Escola de Formação Escola Naval (EM)
Academia Mili-
tar das Agulhas 
Negras(AMAN)

Academia da 
Força Aérea (AFA)

Ano de Admissão 2015 20181 1996

Corpos, Armas, 
Serviços, Quadros 
e Especialidades

Intendência Intendência2 
Material Bélico

Intendência 
Aviação3

1 Prazo máximo imposto pela Lei n. 12.705, de 2012, considerando-se que, em 2017, as mulheres adentrarão aEs-
cola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx).
2 Essa limitação é a tendência atual no âmbito do Comando do Exército.
3 Na aviação, a primeira turma de mulheres entrou em 2003

Fonte: o autor, por meio de pesquisas nos sítios eletrônicos das Forças.

A tabela a seguir permite aferir o grau de interesse das mulheres pelas 
Forças Armadas (dados relativos aos concursos de 2014):

Força Armada Concurso
Percentual 

de mulheres 
inscritas

Marinha 
do Brasil

 Escola Naval1 39,5

Corpo Auxiliar de Praças 61,8

Exército  
Brasileiro

Instituto Militar de Engenharia 28,9

Escola de Saúde do Exército 63,2

Escola de Formação Com-
plementar do Exército 48,7

Escola de Sargentos das Armas - Músicos 16,0

Escola de Sargentos das Armas - Saúde 78,9

Força Aérea 
Brasileira

Academia da Força Aérea 28,8

Escola de Especialistas de Ae-
ronáutica – CFS-B2 35,5

Escola de Especialistas de Ae-
ronáutica – EAGS-B3 46,8

Escola de Especialistas de Ae-
ronáutica – EAGS-ME4 54,4

1 Nesse concurso, houve vagas específicas para homens (34) e para mulheres (12).
2 Mecânica de Aeronaves, Material Bélico, Comunicações, Meteorologia, dentre outros.
3 Administração, Eletricidade, Música, Laboratório, Radiologia, Topografia, dentre outros.
4 Eletrônica, Enfermagem e Sistemas de Informação.

Fonte: Consulta ao Sistema Eletrônico de Serviço ao Cidadão mantido pela Controladoria-Geral da União, realizada 
entre os meses de fevereiro e março de 2015, aos Comandos das Forças.



104 Cadernos ASLEGIS | 51 • Janeiro/Abril • 2014

Da análise do quadro acima, percebe-se que a área de Saúde é a mais 
procurada pelas mulheres atualmente, havendo casos mesmo em que elas 
são efetivamente a grande maioria das concorrentes, como nos concursos 
relativos à Escola de Saúde do Exército, à Escola de Sargentos das Armas, 
na área de Saúde, e ao Corpo Auxiliar de Praças da Marinha. Em outras pa-
lavras, as mulheres estão buscando, cada vez mais, seus espaços nas Forças.

4.1 Efetivos de mulheres nas Forças Armadas

Na sequência, serão apresentados dados numéricos diversos sobre os 
efetivos de mulheres nas Forças Armadas, sem discriminá-los, inicialmen-
te, por Força. Esses dados possibilitarão que o leitor tenha uma visão 
geral acerca do assunto, preparando-o para os itens seguintes em que a as 
situações de cada Força Singular será detalhada.
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A tabela a seguir apresenta dados sobre os efetivos de mulheres em 
2012, distribuídos por Força:

Força Armada Efetivo Total1 Mulheres2 % Mulheres

Marinha do Brasil 65.528 5.815 8,9

Exército Brasileiro 204.744 6.700 3,3

Força Aérea Brasileira 69.093 9.927 14,4

Total 339.365 22.442 6,6

1 Fonte: Livro Branco de Defesa Nacional, dados de fins de 2012.
2 Fonte: http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2013/03/mulheres-ja-representam-6-34-do-efetivo-total nas-
forcas-armadas-brasileira, Acesso em 20 mar. 2015, dados de início de 2013.

De todos os dados apresentados, pode-se concluir o que se segue:
-  a presença feminina nas Forças tem sido uma tendência percebida 

em todos os círculos hierárquicos;
-  o acesso das mulheres aos postos mais elevados se dará natural-

mente ao longo do passar dos anos, daí um número pequeno, mas 
crescente, de mulheres nos círculos dos Oficiais-Generais e dos 
Oficiais-Superiores;

-  no nível dos Oficiais Subalternos, a presença feminina já é expres-
siva (com a ressalva de que parte considerável desse efetivo é com-
posto por militares temporários, o que enfraquece a tendência de 
ascensão a postos mais elevados com o passar do tempo, vez que 
essas profissionais estão limitadas a determinados postos e a certo 
período de tempo de permanência nas Forças); e

-  no nível dos Cabos e Soldados, em função da admissão restrita 
de mulheres nas Forças pela via do Serviço Militar, a ausência de 
mulheres é marcante.

4.2 Situação das mulheres na Marinha do Brasil

A mulher mais antiga da Força é uma Contra-Almirante Médica, que 
pode, em tese, ser promovida ao posto de Vice-Almirante (máximo da 
carreira para oficiais médicos), em poucos anos.

Existem mulheres também nos Corpos de Engenheiros (a mais antiga 
ocupa o posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra, que poderia, em tese, ser 
promovida ao posto de Contra-Almirante em 2018 e de Vice-Almirante, 
em 2022) e de Intendência, neste último trata-se de aspirantes no 1º ano 
do curso da Escola Naval, que poderão chegar ao posto de Vice-Almiran-
te depois de quase quatro décadas de serviço.
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O efetivo atual de mulheres da Marinha, segundo o seu site, é de 
6.922 mulheres, divididos em 3.197 oficiais e 3.725 praças. Consideran-
do um efetivo de oficiais em torno de 8.7007 militares, temos que cerca 
de 37% dos oficiais da Marinha são mulheres. No universo de praças, a 
situação é diferente: 12% são do sexo feminino.

A Lei n. 9.519/1997, que dispõe sobre a reestruturação dos Corpos 
e Quadros de Oficiais e de Praças da Marinha, em seu art. 9º, impede a 
entrada de mulheres para os Corpos da Armada e de Fuzileiros Navais 
(setores eminentemente combatentes da Marinha):

Art. 9º Os Oficiais da Marinha, de ambos os sexos, são iguais 
em direitos e obrigações nos termos da Constituição, obser-
vados os valores, princípios e normas nela estabelecidos.

§ 1º Na conciliação, obrigatória, entre as exigências do pre-
paro do Poder Naval e sua aplicação em situações de guerra e 
crise, e a observância dos valores constitucionais de proteção 
do Estado à família, obedecer-se-á ao seguinte:

I - serão ocupados por Oficiais do sexo masculino os cargos, 
respectivos, do Corpo

da Armada e do Corpo de Fuzileiros Navais;

II - serão objeto de idêntica ocupação, no Corpo de Inten-
dentes e no Corpo de Saúde da Marinha, percentuais dos 
respectivos cargos, cujo exercício, comprovadamente, seja 
indispensável ao preparo e aplicação do Poder Naval.

A Marinha do Brasil admite a entrada de mulheres por meio do Ser-
viço Militar Voluntário, tanto para a graduação de Cabo, como para a de 
Marinheiro. Para a de Cabo, a mulher ainda pode ingressar por meio de 
concurso público. O efetivo atual de Cabos do sexo feminino do Corpo 
Auxiliar de Praças é 1.803 militares. Já o efetivo de mulheres cumprindo 
Serviço Militar Voluntário é de 1.102 Cabos e 34 Marinheiros.

7 Dados obtidos no Livro Branco de Defesa, Anexo I. As porcentagens decorrentes podem apresentar 
alguma variação em função da diferença de fontes e da distância temporal entre suas apurações. Neste 
último aspecto, a influência seria menos sentida porque os efetivos tendem a flutuar pouco em curtos 
espaços de tempo; possuem certa estabilidade.
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Enfim, há vagas para mulheres na Marinha nos Corpos de Intenden-
tes, de Engenheiros, de Saúde, no quadro técnico e dentre os capelães8.

4.3 Situação das mulheres no Exército Brasileiro

A mulher mais antiga do Exército é hoje uma Tenente-Coronel do 
Quadro Complementar de Oficiais (QCO). Ela poderá chegar ao posto 
de Coronel, autorização dada pela Lei n. 12.786, de 2013, que alterou a 
Lei n. 7.831, de 1989, que criou o QCO.

Esse quadro possibilita que profissionais de ambos os sexos adentrem a 
carreira militar, desde que possuidores de determinados cursos superiores de 
interesse da Força e após aprovação em concurso público de âmbito nacional.

Existem ainda mulheres dentre os Engenheiros Militares, formados 
no Instituto Militar de Engenharia (IME), atualmente no posto de Ma-
jor, mas que poderão chegar ao posto de General de Divisão em menos 
de duas décadas, o mesmo ocorrendo dentre as Médicas.

Na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), a partir de 2017, 
por força do art. 7º da Lei n. 12.705, de 2012, haverá mulheres na linha 
de ensino bélico, limitadas, entretanto, por norma interna ao Comando do 
Exército, aos cursos de Material Bélico e de Intendência9, pelo menos inicial-
mente. Algumas dessas mulheres, em tese, poderão atingir o posto máximo 
da carreira, General de Exército, após mais de 40 anos de serviço, vindo a 
concorrer, inclusive ao Comando do Exército Brasileiro como um todo.

O Exército, em 2015, possui: 3.737 oficiais e 1.676 praças do seg-
mento feminino10. Considerando-se um efetivo aproximado de 23.000 
oficiais e de 180.000 praças, temos uma participação feminina de cerca 
de 16% no primeiro universo e de 1% no segundo11.

8 Elas seriam farmacêuticas, médicas, engenheiras, arquitetas, contabilidade, economia, pedagogia, 
psicologia e administração, dentre outras (segundo: http://www.stm.jus.br/informacao/agencia-de-
-noticias/item/3963- participacao-feminina-cresce-nas-forcas-armadas).

9 O Projeto de inserção do sexo feminino na linha de ensino militar bélico do Exército Brasileiro prevê 
que 30% das vagas do Quadro de Material Bélico e de Intendência serão reservados às mulheres, ou 
seja, 15 para o Curso de Material Bélico e 25 para o de Intendência “a fim de preservar a operaciona-
lidade do Exército Brasileiro, em razão das situações específicas da vida da mulher”.

10 Dados obtidos por meio do Sistema Eletrônico de Serviço ao Cidadão mantido pela Controladoria-
-Geral da União. O Centro de Comunicação Social do Exército foi o órgão que respondeu à solici-
tação deste Consultor. As porcentagens apresentadas na sequência são resultado da combinação com 
dados constantes do Livro Branco de Defesa Nacional.

11 Segundo fontes jornalísticas, elas podem formadas em Direito, Administração, Informática, Enge-
nharia, Economia, Estatística, Comunicação, Veterinária, Biologia, Medicina, Enfermagem, Odon-
tologia, Farmácia, Psicologia, dentre outros cursos. Dados obtidos em http://www.stm.jus.br/infor-
macao/agencia-denoticias/item/3963-participacao-feminina-cresce-nas-forcas-armadas. Acesso em 
07 mar. 15.
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O Exército Brasileiro não admitia mulheres no Serviço Militar Volun-
tário, na graduação de Cabo, até o fim de 2014. Em dezembro daquele 
ano, houve uma alteração na Portaria nº 610-Cmt Ex, de 23 de setembro 
de 2011, que regula, no âmbito do Comando do Exército, o Serviço Mili-
tar Especialista Temporário em tempo de paz, a ser prestado na graduação 
de Cabo Temporário do Núcleo-Base, por meio da Portaria nº 1.497-
Cmt Ex, de 11 de dezembro de 2014. Em função dessa alteração, já há 
previsão regulamentar de ingresso do segmento feminino na graduação 
de Cabo Temporário do Núcleo-Base, embora nenhuma mulher tivesse 
sido admitida nesse cargo até março de 201512.

4.4 Situação das mulheres na Força Aérea Brasileira

Na Força Aérea Brasileira, a mulher mais antiga é uma Coronel Médi-
ca. Segundo dados fornecidos pela Assessoria Parlamentar do Comando 
da Aeronáutica, existem hoje 9.780 mulheres nas fileiras da Força Aérea, 
sendo 4.060 oficiais e 5.720 praças. Considerando que a FAB possui cer-
ca de 9.700 oficiais13, 47% dos seus oficiais são do sexo feminino e cerca 
de 10% das praças são mulheres14.

Há, atualmente, mulheres pilotos de caça na FAB. Esse fato merece 
destaque no presente trabalho. Os pilotos de caça são, em toda força ar-
mada do mundo, membros de uma elite combatente. São orgânica, física, 
intelectual e psicologicamente testados e selecionados ao extremo, de for-
ma que, se há mulheres no seio desses combatentes, poucos argumentos 
contrários à entrada delas em qualquer outro meio das Forças Armadas 
consegue subsistir. E o desempenho das oficiais em suas turmas de piloto 
reforça que as capacidades são iguais entre homens e mulheres.

Ao longo do ano temos acompanhado as notícias a respeito do 
bom desempenho alcançado por elas nos esquadrões. Alguns 
exemplos: a Aspirante Márcia Regina Laffratta Cardoso, de 23 
anos, realizou um voo histórico em um dia bastante significa-
tivo, dia 08 de março de 2007, Dia Internacional da Mulher. 
Ela foi a primeira a voar o helicóptero por ter obtido a nota 
máxima, entre todos os estagiários, no curso teórico sobre a aero-
nave UH-50 Esquilo, cumprindo uma tradição do Esquadrão 

12 Dados obtidos por meio do Sistema Eletrônico de Serviço ao Cidadão mantido pela Controladoria-
-Geral da União.

13 Dados obtidos no Livro Branco de Defesa Nacional, Anexo I.

14 Controladoras de voo, instrutoras de voo, médicas, engenheiras, economistas, estatísticas, forma-
das em informática, dentre outros. segundo http://www.stm.jus.br/informacao/agencia-de-noticias/
item/3963- participacao-feminina-cresce-nas-forcas-armadas. Acesso em 07 mar. 2015.
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Gavião no qual o primeiro colocado da turma é sempre o pri-
meiro a voar. É importante destacar que é a primeira vez na his-
tória do Brasil que uma mulher pilota um helicóptero militar. 
(NOTAER, 2007a, p.04). Outro fato importante: a Aspirante 
Fernanda Görtz, de 23 anos, primeira brasileira a pilotar um 
caça da Força Aérea Brasileira, foi também a primeira da sua 
turma a voar solo em aeronave de caça. Às 15h30, do dia 22 de 
março, ela decolou no A- 29B Super Tucano, prefixo 5912, num 
voo que durou 50 minutos. Na fala do Tenente-Coronel Celso de 
Araújo, Comandante do 2º/5º GAV: “Elas estão demonstrando 
que a capacidade é idêntica a dos homens. Não há diferença, 
é uma satisfação tê-las no Esquadrão. A competência é igual”. 
(NOTAER, 2007b, p.02) (BAQUIM, 2007).

Em tese, as aviadoras poderão atingir o último posto em pouco mais 
de 30 anos, o que lhes permitirá, se escolhidas pelo Presidente da Repú-
blica, ocupar o cargo de Comandante da Aeronáutica.

Há, ainda, na Força Aérea, mulheres intendentes, engenheiras, médi-
cas, capelães e técnicas. Elas ocupam postos e graduações variados, con-
forme visto anteriormente.

No Comando da Aeronáutica, não há mulheres ocupando as gradua-
ções de Cabo e de Soldado, nem pela via do concurso público e nem pela 
do Serviço Militar Voluntário15.

4.5 Considerações gerais sobre os efetivos de mulheres das Forças

Acerca do visto nessa seção, há que se verificar que:
-  as três Forças possuem índices consideráveis de mulheres quando 

se trata do círculo de oficiais;
-  essas Instituições mantêm limitações a certos cargos, de modo 

particular, os intimamente ligados ao combate;
-  embora não haja restrições legais quanto ao acesso de mulheres 

em graduações de Cabo e Soldado/Marinheiro, as Forças têm li-
mitado essa forma de ingresso16;

15 Dados obtidos por meio do Sistema Eletrônico de Serviço ao Cidadão mantido pela Controladoria-
-Geral da União. O Comando da Aeronáutica informou que não havia regulamentação interna sobre 
o tema do acesso das mulheres a essas graduações no âmbito daquela Força.

16 Ao contrário, o Regulamento da Lei do Serviço Militar, em seu Art. 5º, §§ 2º e 3º, dispõe que “é per-
mitida prestação do Serviço Militar pelas mulheres que forem voluntárias” e que “O Serviço Militar 
a que se refere o parágrafo anterior poderá ser adotado por cada Força Armada segundo seus critérios 
de conveniência e oportunidade”.
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-  os cargos mais procurados nas três Forças pelas mulheres, atual-
mente, parecem estar ligados à área de saúde, o que poderá ser 
mudado com o oferecimento de vagas em áreas mais afetas ao 
combate; e

-  quando se trata do efetivo geral, nas três Forças, há déficit ao se com-
parar os efetivos de mulheres na maioria dos países pesquisados.

5. Discussão

A partir do que se viu até o momento, seria lícito supor que a relativi-
zação do princípio da igualdade, no caso do ingresso às Forças Armadas, 
é defensável, quando se trata de tratar desigualmente homens e mulheres? 
A justificativa seria o impacto sobre a operacionalidade das Forças?

No caso do ingresso nas Forças Armadas, o sexo é matéria relevante 
ou irrelevante? Ou seja, deve o Estado Brasileiro levar em consideração as 
diferenças reais entre homens e mulheres com que finalidade: restringir o 
acesso do sexo feminino a determinados cargos militares ou possibilitar o 
acesso a qualquer cargo com as adaptações necessárias e sem comprome-
ter a capacidade combativa das Forças, potencializando-a, em verdade?

A matéria é muito complexa e daí a relevância do presente estudo. Já 
houve nesse trabalho sinalização acerca do posicionamento do autor. A 
relativização do princípio da igualdade poderia ser feita para fomentar 
o acesso das mulheres às Forças, em benefício das próprias Instituições. 
Isso, porque a incorporação das mulheres em suas fileiras impactaria, sim, 
a operacionalidade das Forças, positivamente.

O fato é que as mulheres já vestem fardas brancas, verde-oliva e azuis. 
As Forças Armadas, de modo especial, a Marinha e a Força Aérea, já per-
mitem amplos espaços de acesso às mulheres a seus quadros, possuindo 
mesmo porcentagem considerável do segmento feminino na composição 
de seus efetivos, mormente no círculo dos oficiais. Entretanto, na visão 
deste Consultor, ainda há que se avançar mais. Repita-se: é preciso focar 
no desempenho17 e não no sexo.

O Exército Brasileiro fez isso ao permitir que mulheres realizassem 
dois de seus cursos combatentes mais tradicionais – e difíceis: o Curso 

17  É interessante ressaltar que, em pesquisa realizada por Maria Celina D’Araújo, Celso Castro e Zairo 
Cheibubnos em 1998 e publicada em 2002, citada por Lauciana Rodrigues dos Santos, em sua dis-
sertação de mestrado, 70% dos oficiais superiores entrevistados e que cursavam a Escola de Guerra 
Naval da Marinha do Brasil concordaram, total ou parcialmente, com a presença das mulheres na 
Marinha sem restrições, podendo vir a ocupar, inclusive, cargos ligados diretamente ao combate. 
SANTOS, Lauciana. Da roseta às estrelas: um debate sobre a representação feminina na marinha 
brasileira. Marília: UNESP, 2014. p. 141-142.
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Básico Paraquedista (desde 2006) e o Curso de Operações na Selva (a 
partir de 2010). E muitas delas concluíram tais cursos desde então. Daí a 
incoerência em se impedir, por exemplo, que mulheres acessem, na For-
ça Terrestre, as Armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e 
Comunicações.

As mulheres militares da área de saúde formadas Paraquedistas e 
Guerreiras de Selva não receberam, anteriormente aos respectivos cursos, 
todo o preparo físico e psicológico que as cadetes da AMAN, certamente, 
receberão ao longo dos anos anteriores a suas entradas nas Armas. Ainda 
assim, essas profissionais se superaram e venceram alguns dos cursos mais 
duros da Força. O que dizer das adolescentes que, como os homens, se 
prepararão para enfrentar o combate desde os 16 anos de idade? Como 
impedi-las de adentrar as Armas Combatentes? Não faz sentido.

Extratos de reportagens sobre a formatura de mulheres no Centro de 
Instrução de Guerra na Selva atestam o afirmado acima:

Em tempo, no dia 02/09/2010, o Exército Brasileiro (EB), formou 
as duas primeiras mulheres pelo Centro de Instrução de Guerra na 
Selva (CIGS). O Curso de Operações na Selva teve a duração de 
oito semanas e reuniu 47 militares. O mais curioso foi de que 
as Terceiros Sargentos, Xavier (Elisângela Ferreira Xavier) e Li-
diana (Lidiana Reinaldo Jiló da Costa), brevetadas pelo CIGS 
com a “cara da onça” são integrantes da área do Serviço de 
Saúde do Exército Brasileiro (EB) e além de conhecimentos 
inerentes aos guerreiros de selva, elas também obtiveram capaci-
tação de Assistência Hospitalar. Em 12/09/2010, a Rede Globo, 
numa matéria do Esporte Espetacular, dividido em duas partes, 
tratou do assunto em questão18. Após formar mais de 4.937 mili-
tares do sexo masculino, o Centro de Instrução de Guerra na Selva 
(Cigs) diplomou ontem (2), em solenidade militar, as primeiras 
guerreiras de selva das Forças Armadas brasileiras. Com outros 45 
militares, as 3º sargentos do serviço de saúde, Lidiana Reinaldo 
Jiló da Costa e Elisângela Ferreira Xavier, participaram dos cursos 
de Guerra na Selva nas categorias A, D, E e F. 

De acordo com o comando do Cigs, as duas concluíram 
com aproveitamento um dos cursos mais difíceis do Exér-
cito Brasileiro. Além de conhecimentos inerentes aos guerreiros 

18 Disponível em http://www.planobrazil.com/as-duas-primeiras-mulheres-formadas-no-cigs/. Acesso 
em 03 mar. 2015.



116 Cadernos ASLEGIS | 51 • Janeiro/Abril • 2014

de selva, elas também obtiveram capacitação de Assistência Hos-
pitalar. 

O Curso de Operações na Selva teve duração de oito semanas, 
das quais mais da metade com atividades de treinamento no 
campo de instrução do Cigs, em zona de mata fechada, a 70 
quilômetros de Manaus19. 

[...] As mais persistentes, no entanto, já chegaram à Brigada Pa-
raquedista, no Rio de Janeiro, considerada uma das tropas mais 
exigentes e bem treinadas das Forças Armadas. Desde 2006, o 
curso básico de formação de paraquedistas militares, para 
voluntários, formou 54 mulheres. Neste ano, mais três estão 
prestes a finalizar o curso de seis semanas.

As três mulheres dividem a turma com 205 homens. Elas não 
se intimidam com o treinamento rigoroso, de exercícios físicos e 
muita pressão psicológica durante oito horas por dia, de segunda 
a sexta-feira. O uniforme camuflado não tem corte feminino, 
apenas a numeração é menor. O esforço desafia os limites do 
corpo e da mente no vale-tudo para fazer parte da elite paraque-
dista do Exército, os conhecidos boinas grená e botas marrom.

“O curso trabalha a parte motora e o emocional do aluno, 
até ele atingir o equilíbrio e ter condições de saltar, tornan-
do-se um paraquedista. Exigimos resistência, coragem, de-
terminação e liderança e as mulheres têm correspondido.

Já tivemos caso de desistência voluntária, mas a maioria delas 
chega ao fim com o mesmo fôlego do início”, explica o instrutor 
do curso, major Alan.

Como os homens, as mulheres participam dos exercícios simulados de 
salto com armamento e mochila na altura do ventre, com material de 
sobrevivência, cujo peso fica em torno de 10 quilos. O equipamento 
completo de salto, incluindo o paraquedas, pesa 40 quilos20.

19 Disponível em http://acritica.uol.com.br/noticias/Amazonia-Amazonas-Manaus-Exercito_forma_
as_primeiras_guerreiras_de_selva_do_Brasil_0_328767224.html?commentsPage=1. Acesso em 03 
mar. 2015.

20 Disponível em http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-03-08/exercito-ainda-prepa-
ra-escolas-deformacao-de-tropas-combatentes-para-receber-mulheres. Acesso em 03 mar. 2015.
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Diante desses relatos jornalísticos, fica evidente que o caminho para 
a igualdade perpassará a valorização do desempenho em detrimento do 
sexo. Foi o que o Almirante Brian Losey, Comandante de Operações Es-
peciais Navais dos EUA, quis dizer no trecho: “Agora que o Comando 
considera permitir que as mulheres possam ser SEALs ou participar das 
tripulações das embarcações de combate, em minha opinião, desempe-
nho é tudo o que importa”21.

Ainda nessa discussão é importante ressaltar que o ideal seria que as 
Forças conduzissem o processo de inserção continuada das mulheres em 
seus quadros de forma natural. Se isso não ocorrer, toda jovem mulher 
que quiser atender ao chamado interior de servir à Pátria nas Forças e não 
conseguir seu intento com fulcro em regulamentos ou mesmo em leis 
discriminatórias poderá recorrer ao Poder Judiciário.

Esse fato já ocorreu no âmbito das Forças Auxiliares e está retratado 
no Recurso Especial n. 528684, cujo relator foi o Ministro Gilmar Men-
des no Supremo Tribunal Federal 30 31 28 (STF). A uma mulher, em 
1996, foi concedida liminar para se inscrever em concurso público para 
acesso à carreira de Oficial da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso 
do Sul, uma vez que o edital do referido certame proibia a inscrição de 
mulheres. O caso chegou ao STF por via recursal quando a Oficial já 
ocupava o posto de Major, anos depois.

Edital que proibia inscrição de mulheres em concurso da 
PM-MS é inválido Com base no princípio da isonomia, pre-
visto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, a Segunda 
Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deu provimento ao 
Recurso Extraordinário (RE) 528684, na sessão desta terça-feira 
(3), para reformar decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
que havia considerado válido o edital de um concurso público da 
Polícia Militar do Mato Grosso do Sul que só aceitou a inscrição 
de candidatos do sexo masculino para participar do curso de for-
mação de oficiais. O concurso foi realizado em 199622.

Assim, fica claro que qualquer restrição à entrada das mulheres em 
alguma área das Forças poderá ser considerada ilegal e inconstitucional23, 

21 Disponível em http://m.utsandiego.com/news/2015/mar/06/marines-strength-ground-combat/. 
Acesso em 08 mar. 2015.

22 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=247345. Aces-
so em 06 mar. 2015

23 Uma vez que se pode argumentar que o regulamento ofenda diretamente a CF.
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se prevista em seus regulamentos internos. Se constante de Lei, poderá ser 
considerada inconstitucional.

É que um princípio constante, implícita ou explicitamente, do Texto 
Maior é um comando muito robusto. Celso Antônio Bandeira de Mello 
assim se referiu aos princípios:

Violar um princípio é muito mais grave do que transgre-
dir uma norma. A desatenção a um princípio implica ofensa 
não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo 
o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalida-
de ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio 
violado, porque representa insurgência contra todo o siste-
ma, subversão de seus valores fundamentais, contumácia 
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura 
mestra (grifos nossos).24

E tal referência não poderia ser diferente quanto ao princípio da 
igualdade. No caso da Alemanha, por exemplo, aos moldes do ocorrido 
em vários países, tribunais impuseram a entrada de mulheres nas Forças 
a despeito de previsões discriminatórias previstas em lei ou na própria 
Constituição:

[...] Um elemento interessante diz respeito ao número crescente de 
situações em que fatores exteriores, designadamente a intervenção 
de tribunais civis, constituiu um fator chave na transformação 
de políticas militares, contribuindo para a aceleração do processo 
de integração e o estabelecimento de condições de igualdade entre 
homens e mulheres no acesso e exercício da profissão militar. O 
caso mais evidente é o do Canadá onde, em 1989, um tribunal 
de direitos humanos decretou que fossem eliminadas todas as res-
trições existentes ao emprego feminino. Neste caso, o tribunal con-
cedeu às Forças Armadas um período de dez anos para proceder 
à total equalização de políticas. Processos semelhantes decorreram 
de forma mais parcial noutros países (e.g. Holanda e Inglaterra) 
e verificaram-se mesmo situações de intervenção de tribunais su-
pranacionais. Um dos mais paradigmáticos exemplos é o da 
Alemanha, país que, na sequência de uma decisão do tribu-
nal Europeu de Justiça, em 2000, aboliu todas as rigorosas 
limitações ao emprego feminino no Bundeswher. Esta deci-
são, que fica nos anais da jurisprudência europeia, obrigou 

24 Celso Antônio Bandeira de Mello. Atos administrativos e direitos dos administrados. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1981. p.88.
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à reinterpretação da constituição alemã a qual explicita-
mente impedia às mulheres a utilização de armas (CAR-
REIRAS, 2013, p. 481, grifos nossos).

Outro tema importante é que, para se obter isonomia, é preciso “tra-
tar desigualmente, os desiguais, à medida que eles se desigualam”. Nessa 
toada, talvez fosse o caso, como muitos países o fazem, a incluir o Brasil, 
de se relativizar os padrões físicos de desempenho das mulheres militares. 
Mas não se pode deixar de pensar nos reflexos dessa atitude na operacio-
nalidade das Forças, que deve ser mantida a todo custo, sob risco de se 
comprometer o cumprimento de suas missões constitucionais.

A questão dos requisitos físicos distintos foi abordada pela Dra. Car-
reiras em seu artigo:

Pode até acontecer que diferentes critérios de avaliação de capaci-
dade física façam sentido, uma vez que, como reconhece Godfrey, 
“diferentes programas de treino nos vários ramos proporcionam di-
ferentes formas de melhorar a capacidade física dos militares, com 
vista a adquirir a máxima proficiência dentro e fora do campo 
de batalha. Não existem dados conclusivos que apontem para que 
todos os elementos das forças armadas, independentemente da sua 
especialidade ocupacional, unidade, idade ou género devam ad-
quirir os mesmos níveis de aptidão física. O treino deve promover 
um nível físico compatível com estilo de vida ativo e a prontidão 
exigidos na profissão militar. Na medida em que cada ramo 
tem uma diferente missão, perspectiva e capacidade de 
atingir níveis de aptidão física gerais, é necessária alguma 
flexibilidade face à existência de standards comuns de ava-
liação física.” (CARREIRAS, 2013, p. 484, grifos nossos).

Algo que poderia ser pensado – e aprofundado – é considerar a flexi-
bilização do critério físico de seleção em função do seu “caráter operacio-
nal”. Assim, quanto mais operacional for o objeto da seleção, quanto mais 
próximo do combate ele esteja, menor seria a flexibilização de índices.

No sentido contrário, quanto menor o “caráter operacional da 
seleção”25, maior poderia ser a flexibilização.

25 Esse caráter poderia ser função de fatores como: sensibilidades, restrições e imponderáveis da missão
operacional a ser cumprida, índices de desligamento voluntária ou por motivos de saúde, dentre outros.
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Dessa forma, não se perderiam cérebros privilegiados para as ativida-
des administrativas e logísticas, por exemplo, ao mesmo tempo em que se 
preservaria a capacidade operacional das especialidades, Armas, Corpos, 
Quadros ou Serviços mais ligados ao Combate26.

Pode-se exemplificar sob um enfoque bem pragmático. Imagine-se 
um combatente servindo em determinada unidade que necessita, para 
cumprir sua missão em combate, carregar uma mochila de 30 kg, por 50 
km e depois acertar alvos a 200 m de distância. Em verdade, não importa 
o sexo do combatente. Se atingir os índices considerados suficientes, será 
útil à sua Nação na função ocupada; se não atingir, deverá procurar outra 
função no combate. E isso serve para qualquer requisito que se possa 
pensar, para homens e mulheres.

Em unidades logísticas e administrativas, os índices físicos poderiam 
ser relativizados com maior amplitude, de forma a permitir que os com-
batentes mais qualificados intelectualmente contribuam efetivamente 
com a missão, independentemente de seu sexo27.

26 Com esse enfoque, por exemplo, o Curso de Ações de Comandos (CAC) do Exército seria, muito 
provavelmente, considerado o mais operacional no âmbito dessa Força. Assim, não haveria proble-
mas a que uma mulher se candidatasse ao curso, desde que cumprisse os mesmos requisitos, inclusive 
físicos, que os demais alunos. Isso, porque o “caráter operacional da seleção” no curso em tela é 
altíssimo, não havendo, pois, margem para flexibilizações. A contrario sensu, no estágio de escalador 
militar, que, embora operacional, tem níveis de exigência notadamente menores que o CAC, a fle-
xibilização poderia ser maior. O mesmo ocorrendo entre Armas: Infantaria e Cavalaria, com menor 
flexibilização; Artilharia, Comunicações e Engenharia, com flexibilização mediana; e Intendência e 
Material Bélico, com maior flexibilidade no estabelecimento de critérios físicos.

27 A Portaria n. 024-EME, de 2015, aprovou a Diretriz para a realização do Seminário de Integração 
Anual do Sistema de Capacitação Física do Exército - 2015 (SI/SiCaFEx - 2015). Nessa diretriz há 
um eixo temático ligado à inserção do segmento feminino no Exército. O evento será realizado em 
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Numa unidade logística, apresentando outra questão prática, o que 
importaria seria a capacidade do militar calcular corretamente todo o su-
primento de uma Divisão de Exército numa operação de transposição de 
curso d’água, com correção e num tempo considerado razoável. Nesse 
caso também, o sexo do logístico é completamente irrelevante. A Nação 
espera dele meticulosidade, rapidez e precisão. A relativização dos índices 
físicos, portanto, poderia ser maior.

Adentra-se, agora, a questão dos baixos efetivos das Forças no nível dos 
Cabos e Soldados. Um complicador para o aumento do número de mulhe-
res nas Forças, máxime quando se refere ao ingresso no Exército, diz respei-
to às restrições impostas pelas Forças ao acesso feminino a essas graduações.

É que as mulheres são isentas do serviço militar obrigatório, por força 
do § 2º do Art. 143 da CF, mas a elas deveria ser garantido efetivamente 
o direito de, se quisessem, adentrar as Forças também como soldados vo-
luntários. Como citado anteriormente, o Regulamento da Lei do Serviço 
Militar já traz a previsão de Serviço Militar voluntário para as mulheres, 
a ser regulamentado no âmbito de cada Força.

Ocorre que as Forças têm limitado esse acesso. Atualmente, a Mari-
nha do Brasil, como se viu, permite o ingresso de mulheres, por meio do 
Serviço Militar Voluntário, nas duas graduações, embora não permita que 
as mulheres estudem na Escola de Aprendizes de Marinheiros; o Exército, 
só na de Cabo e a Força Aérea, em nenhuma das duas.

Aliás, o próprio Livro Branco de Defesa Nacional, reforçando a ideia 
outrora mencionada do critério de desempenho e tratando do Serviço 
Militar, cita as mulheres como necessárias à composição das Forças:

Independente dos benefícios como elemento de integração social, 
o objetivo básico do serviço militar é o provimento de quadros 
para as Forças Armadas, capacitados a desempenhar convenien-
temente suas tarefas no campo de batalha. Deve-se ter em conta 
que a crescente complexidade tecnológica dos armamentos, assim 
como a fluidez das circunstâncias que envolvem seu emprego, 
gera demandas cada vez maiores sobre o pessoal militar, o que 
reflete a necessidade de as Forças Armadas serem compostas por 
homens e mulheres com alta qualificação educacional28.

meio desse ano e, certamente, apresentará propostas de solução aos temas ora tratados neste estudo 
no que tange à capacitação física das novas cadetes.

28 Livro Branco de Defesa Nacional. Disponível em http://www.defesa.gov.br/arquivos/2012/mes07/
lbdn.pdf. Acesso em 03 mar. 2015.
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Percebe-se, então, que é preciso repensar essa questão. O Serviço Mili-
tar é o instituto legal que congrega a Nação em armas. Privar as mulheres 
voluntárias de adentrar as Forças nas mesmas condições que os homens é 
violar o princípio da igualdade frontalmente29.

O presente estudo, como se vê, leva em consideração as aspirações le-
gítimas das mulheres por amplos espaços profissionais, inclusive, no seio 
das Forças Armadas, ao mesmo tempo em que não descuida da necessi-
dade de preservação da capacidade combativa das Forças. Assim, apresen-
tam-se, no quadro a seguir, argumentos contrários à presença feminina 
aumentada nas Forças e seus contra-argumentos. O objetivo é permitir a 
discussão ainda mais fundamentada do tema.

Mulheres nas especialidades combatentes das Forças

Tendências 
contrárias Tendências favoráveis

Argumentos Contra-argumentos

Aspecto psicológico: 
possíveis reflexos na 
liderança de mulhe-
res sobre mulheres 
e de mulheres sobre 
homens; fragili-
dade psicológica 
da mulher em 
situações de stress 
continuado ou de 
altas pressões.

Oficiais sul-americanos em curso na ECEME em 2013-2104 relata-
ram que mulheres são empregadas em missões de caçador (sniper) 
com melhor desempenho que a média dos homens. Existem milha-
res de terroristas e guerrilheiras em movimentos diversos no mundo. 
A Noruega já teve uma mulher como Comandante de Submarino. 
Todas essas situações exigem preparação psicológica muito grande. 
Existem, ao mesmo tempo, inúmeras mulheres em funções de lide-
rança em instituições civis e militares, destacando-se: as Magistra-
das, as Promotoras, as Comandantes de Unidades Policiais (como a 
antiga Comandante do Batalhão de Choque do DF, primeira mulher 
no País a concluir em 1999 um Curso de Operações Especiais), Dele-
gadas e Agentes das Policiais Civis e Federais, dentre muitas outras. 
Os riscos de vida que todas essas mulheres correm em suas funções 
diuturnamente são muito grandes; as decisões que têm que tomar, 
muitas vezes envolvendo vidas de subordinados, de criminosos e 
de vítimas, são bastante complexas. E elas têm cumprido suas mis-
sões com destaque. Estudos no âmbito da psicologia apontam que 
as diferenças entre homens e mulheres são muito menores, no seu 
conjunto, do que quando se analisa cada grupo sexual individual-
mente. Há influências sociológicas também na criação dos estereóti-
pos sexuais40, de forma que o mais sensato seria a análise de cada 
caso concreto: não se pode descartar um combatente simplesmente 
em função do seu sexo. Suas características individuais precisam 
ser medidas, avaliadas e testadas, como em qualquer seleção séria.

29 Não se pode esquecer que existem mulheres-soldados combatendo em unidades regulares e irre-
gulares pelomundo a fora. Fontes jornalísticas apontam para a existência de quase 6 mil mulheres 
nas Forças ArmadasRevolucionárias da Colômbia em 2003. Disponível em http://www.bbc.co.uk/
portuguese/noticias/2003/030310_colombiaguerrilheirasvr.shtml. Acesso em 09 mar.2015.
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Aspecto Físico: 
mulheres seriam 
naturalmente 
mais fracas que 
os homens, o que 
não recomendaria 
que as mesmas 
tomassem parte 
dos combates de 
maior intensidade.

Uma quantidade significativa de mulheres participou e participa de 
combates ainda hoje, de modo especial, no contexto da OTAN e 
em países como Iraque, Afeganistão e Síria, igualmente expostas 
aos rigores da guerra. A distribuição das capacidades físicas de ho-
mens e mulheres segue a Curva de Bell, que retrata sobreposição 
nos desempenhos nos dois sexos2. Isso levaria a crer, o que nos 
parece bastante razoável, na existência de significativo número de 
mulheres que atingiriam índices físicos compatíveis com a média 
dos homens. Pesquisas sugerem até mesmo exercícios em que as 
mulheres teriam maior estabilidade e maior resistência à fadiga que 
os homens3. É preciso que se julgue caso a caso.

Influência na 
coesão da tro-
pa: a presença 
feminina poderia 
afetar o espírito de 
corpo em função 
de ciúmes, paixões, 
preocupações com 
o “sexo frágil”

Segundo a pesquisadora Emília Takahashi, depoimentos de oficiais 
da Academia da Força Aérea sobre a presença de mulheres dentre 
os cadetes de Intendência apontam para o fato de que elas elevaram 
o nível de participação dos demais cadetes. Não retratam nenhum 
problema de coesão, ao contrário, após um período curto de adap-
tação, as mulheres estavam igualmente integradas e apresentavam, 
em algumas tarefas, desempenho melhor que os homens. Estudos 
realizados pelo US Army Research Institute for Behavioral and Social 
Sciences, na década de 1970, e pelo US General Accounting Office, 
no que tangia à Guerra do Golfo, não apontaram qualquer alteração 
na coesão da tropa pela presença das mulheres4.

Questões ligadas 
aos crimes sexuais5: 
possibilidade de as 
mulheres serem víti-
mas de estupros ou 
de assédio sexual.

Já há solução para o problema. O Código Penal Militar pune o crime 
de estupro, na paz, com pena de reclusão de 3 a 8 anos, conforme 
art. 232; na guerra, com fulcro no art. 408, há mesmo a possibili-
dade de aplicação da pena de morte6. O treinamento conjunto de 
homens e mulheres fará com que todos se enxerguem como milita-
res, diminuindo o risco, que há, em verdade, em qualquer universo 
que congregue sexos opostos ou mesmo sexos iguais7. Não se pode 
esquecer, da mesma forma, o alto nível de valorização, por parte das 
Forças Armadas brasileiras, dos princípios constitucionais da Hierar-
quia e da Disciplina. Assim, qualquer transgressão, mínima que seja, 
na direção de um crime sexual atinge de morte tais valores, porque 
não haverá Comandante em nossas Forças a permitir que algo des-
sa natureza ocorra. E se ocorrer aos moldes de relatos norteameri-
canos, em que o próprio comandante é o agressor, sempre haverá 
um Comandante superior para lhe aplicar as sanções cabíveis ou lhe 
denunciar para a Justiça Militar.

Papel da mulher na 
sociedade: as trans-
ferências constan-
tes, as agruras do 
serviço militar pode-
riam afetar a família 
na medida em que 
a mãe não estaria 
mais tão presente.

Argumento preconceituoso que se esquece de que a opção pela 
entrada nas Forças Armadas, com todas as consequências dela ad-
vindas, é exclusiva de cada mulher. A decisão de ter ou não filhos; de 
quando tê-los e tantas outras pertencem a cada uma delas. Se elas 
quiserem arriscar suas vidas em prol de sua Pátria, não poderia ha-
ver limitações a essa vocação. A Constituição Federal e os tratados 
internacionais a que o Brasil se obrigou sopesaram questões como 
essa para definir que homens e mulheres são iguais perante a lei, 
de forma que ambos devem suportar as agruras do combate a fim 
de defender a Pátria a que ambos pertencem.

1 POESCHL, G; MÚRIAS, C; RIBEIRO, R. As diferenças entre sexos: mito ou realidade. Disponível emhttp://repositorio-
-aberto.up.pt/bitstream/10216/5510/2/82002.pdf. Acesso em 07 mar. 2015.
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2 CARREIRAS, Helena. Mulheres, direitos e eficácia militar: o estado do debate. p 483. Disponível em http://www.
revistamilitar.pt/art_texto_pdf.php?art_id=826. Acesso em 25 fev. 2015.
3 SALVADOR, E. et al. Comparação entre o desempenho motor de homens e mulheres em séries múltiplas de exercí-
cios com pesos. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbme/v11n5/27584.pdf. Acesso em 07 mar. 2015.
4 CARREIRAS. op. cit. p 486-487.
5 Apesar da farta literatura sobre o tema quando se trata das Forças Armadas dos EUA, nada se dispõe sobre o 
assunto no que tange ao Brasil. Em resposta a solicitação deste Consultor ao Centro de Documentação e Informa-
ção (CEDI) da Câmara dos Deputados, no sentido de que fosse realizada uma pesquisa de artigos, estatísticas e de 
jurisprudência sobre estupros nas Instituições Militares, estaduais e federais, do Brasil, nada foi encontrado. Ou seja, 
não há estudos sobre o tema. Utilizar esse argumento para desaconselhar a entrada de mulheres nas Forças seria 
incoerente, porque já há mais de 20 mil mulheres na ativa atualmente e elas estão presentes desde inícios da década 
de 1980. Não há relatos, estudos ou mesmo estatísticas de estupros contra essas mulheres. Em outras palavras, ou 
estamos lidando tão bem com a questão que a utilização desse argumento se esvaziaria, ou existem casos não 
relatados, que também não justificariam a limitação do ingresso das mulheres  nas Forças, tendo em vista que o 
problema é de natureza criminal, merecendo resposta da Justiça Militar.
6 Já houve a aplicação de dispositivo semelhante em Código Penal Militar anterior ao em vigor atualmente. Na II 
Guerra Mundial, dois pracinhas brasileiros foram condenados à morte por estuprarem italianas. Acabaram cumprindo 
pena privativa de liberdade por questões políticas da época.
7 A prosperar o argumento, a Universidade de São Paulo, em função das recentes notícias acerca de estupros, deveria 
fechar suas portas, seguida de toda e qualquer instituição que congregue sexos opostos.

Em adição ao já demonstrado, apresentam-se alguns relatos sobre a 
entrada das mulheres na Academia da Força Aérea, constantes de artigo 
escrito pela pesquisadora Emília Takahashi, são muito representativos dos 
reflexos positivos da entrada de mulheres nas Forças Armadas:

“Aqui (na Academia) a recuperação (física) do homem é mais 
rápida do que a da mulher. Por quê? Porque a mulher vai levan-
do, levando, ela aqui tenta suportar mais a dor. A gente pergun-
ta: - fulana, tá doendo? Tá, mas ela continua fazendo.Quando 
ela para, é porque não dá mais. O rapaz não: - ah, tá doendo o 
meu joelho, eu vou sair de forma, vou na enfermaria”. Dois dias 
depois, um anti-inflamatório, uma fisioterapia, um banho de 
água quente aí já passou. A menina não, ela tinha que “baixar” 
(ficar fora das atividades) porque não conseguia andar mais. 
É aquela vontade de querer fazer, de suportar mais a dor, aí se 
quebram mesmo. Pô, caramba, a mulher (cadetes) aqui a gente 
tem que dar uma segurada, então temos que estar mais atentos a 
isso, então a gente ia “tirando o motor”: - Fulana, tira o motor 
que você está passando mal! “não, eu tô bem, quero continuar!” 
Fulana, para de correr que você tá mancando muito, caminha! 
“Não, eu tenho que correr!” Tinha que mandar parar! O rapaz 
não, ele para quando sente a dor.” 30

30 TAKAHASHI, Emília. Notas sobre a formação das primeiras mulheres na Academia da Força Aé-
rea. Disponível em http://www.arqanalagoa.ufscar.br/abed/integra/emilia_takahashi_12-08-07.pdf. 
Acesso em 25 fev. 2015. p. 6.
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Quanto ao aspecto da coesão e da melhora do desempenho dos gru-
pos em que as mulheres adentraram, Emília Takahashi destaca os seguin-
tes comentários de um oficial:

“O acompanhamento dos grupos mistos nas atividades acadêmi-
cas revelou que, inicialmente, as cadetes destacavam-se em todos 
os envolvimentos na Divisão de Ensino: participação nas aulas, 
demonstração de interesse, criatividade e seriedade. Com o pas-
sar dos meses, os cadetes adotaram condutas semelhantes. Como 
resultado, houve uma elevação no nível desses grupos com conse-
quente melhora de qualidade no preparo profissional. Nota-se, 
com isso, que os cadetes foram alavancados pelo comportamento 
de suas companheiras de curso, evitando uma condição de des-
vantagem... houve uma mudança de comportamento dos cadetes 
dos Cursos de Formação de Oficiais, mais evidente no CFOInt, 
com elevação da qualidade individual e grupal, melhora de ati-
tude diante de assuntos profissionais e uma postura de melhor 
entendimento, aceitação e maior respeito com relação à mulher 
no campo profissional... Comissão de Acompanhamento do 
CFOInt Feminino - Relatório Final, março de 2000, p. 9”31

No que tange à liderança em situações de simulação de campanhas, a 
mencionada autora destaca:

“Diversas jovens demonstraram possuir uma ascendência sobre 
os grupos que lideraram, obtendo deles o respeito e cooperação. 
O mesmo ocorreu com os jovens, mas as cadetes apresentaram 
um maior nível de exigência individual e grupal. Comissão 
de Acompanhamento do CFOInt Feminino - Relatório Final, 
março de 2000, p. 10”32

Para finalizar a discussão acerca das diferenças entre homens e mulhe-
res neste estudo, apresentam-se alguns dados interessantes recentemente 
encontrados em pesquisas realizadas nos EUA. 

Estudos realizados nesse país revelaram que algumas crenças sobre as-
pectos psicológicos e físicos da mulher em combate estavam “espantosa-
mente errados”: (1) exercícios moderados feitos por mulheres jovens não 
produzem mudanças que podem levar a disfunção reprodutiva, desde que 

31 Id. Ibid.

32 TAKAHASHI, Emília. Notas sobre a formação das primeiras mulheres na Academia da Força Aé-
rea. Disponível em http://www.arqanalagoa.ufscar.br/abed/integra/emilia_takahashi_12-08-07.pdf. 
Acesso em 25 fev. 2015. p. 7.
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elas se alimentem o suficiente; (2) mudanças hormonais durante o período 
menstrual foram menos relevantes para a medição de riscos agudos à saúde 
e para o desempenho do que anteriormente previsto; (3) mulheres toleram 
a força gravitacional G nos “cockpits” das aeronaves de maneira tão segu-
ra quanto os homens se houver adaptações ao equipamento; (4) homens 
estariam muito mais expostos a riscos de hospitalização em função de de-
sordens causadas pelo calor que as mulheres; (5) homens e mulheres não 
treinados tiveram resultados físicos iguais num teste de corrida de 3,2 km 
com 32 kg (2 milhas terrestres com 70 libras) e de levantamento de pesos33 
(6) a capacidade física média dos homens é maior que a capacidade física da 
mulher, mas existe uma porção grande do universo de mulheres com capa-
cidade física maior que a capacidade média dos homens34 e muitas outras.

Outro aspecto a ser considerado é que a “Defesa da Pátria” é uma mis-
são que precisa ser bem interpretada. O 1º Volume do Manual da Escola 
Superior de Guerra faz a seguinte menção ao termo “Pátria”:

A íntima ligação entre o Homem e a Terra cria vínculos afetivos 
que fazem desses elementos essenciais a razão do sentimento de 
Pátria, imprescindível para o despertar da força criadora do ci-
vismo e do orgulho nacional (grifo nosso)35.

Os valores de uma nação estão representados e inseridos no termo em tela. 
Assim, as Forças Armadas são responsáveis também pela defesa de tudo que re-
presenta a Pátria, não só seu patrimônio, seu território e suas riquezas. Elas pre-
cisam proteger também os valores, a cultura e, particularmente, os princípios.

E as nossas Forças, as brasileiras, têm feito isso com maestria ao lon-
go da História deste País. As Forças Armadas estavam presentes quando 
o Brasil se tornou independente; combateram para consolidar a Inde-
pendência e para manter o território intacto em meados do século XIX; 
apoiaram a abolição da escravatura; lideraram a Proclamação da Repúbli-
ca; participaram dos principais momentos políticos do País ao longo do 
século XX: combateram na II Guerra Mundial, em solo, no mar e no ar; 
desbravaram o interior brasileiro com Rondon; participaram de inúmeras 
missões de paz e tantas outras façanhas. Em todas essas missões, lutaram 

33 Disponível em http://m.utsandiego.com/news/2015/mar/06/marines-strength-ground-combat/. 
Acesso em 08 mar. 2015.

34 Disponível em http://www.utsandiego.com/news/2015/feb/14/women-in-combat-debate-2016-de-
adline/. Acesso em 08 mar. 2015. Nesse artigo, há relato de um veterano do Vietnã acerca de alguns 
Mariners, do segmento feminino, com quem ele preferiria ir para combate a ir ao lado de outros 
Mariners, homens, que eram psicologicamente mais fracos.

35 Disponível em http://www.esg.br/images/manuais/ManualBasicoI2014.pdf. Acesso em 03 mar. 
2015. p. 18.
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por valores, princípios e ideais de liberdade e igualdade. Daí a responsabi-
lidade quando se trata da questão da igualdade no que tange às mulheres, 
justamente se referindo ao ingresso em seus quadros.

Essa responsabilidade institucional de proteção aos princípios constitu-
cionais como o da isonomia aumenta, também, em função da aprovação 
e da identificação do povo brasileiro com suas Forças Armadas. A elevada 
consideração com que a Nação encara suas Forças pode ser verificada pelos 
altos índices de aprovação com que a sociedade brasileira as tem, nos últi-
mos anos, avaliado. E esses índices estão apoiados: (1) na presença diuturna 
de seus integrantes em todos os rincões do País (somente o Exército possui 
mais de 600 unidades espalhadas em todos os Estados Federados); (2) na 
atuação precisa, honesta e desinteressada diante de situações de crise insti-
tucional (como as greves de Polícias Militares e Civis ocorridas nos últimos 
anos) ou de desastres ambientais; (3) no cumprimento de missões diversas 
como o apoio ao processo eleitoral, a distribuição de água no Nordeste, a 
coordenação da segurança dos grandes eventos, a construção de rodovias na 
Amazônia, a recuperação de aeroportos, o atendimento médico e odonto-
lógico a comunidades carentes em todo o País, dentre tantos outros fatores.

Nesse sentido, a proteção da igualdade no que tange ao ingresso em 
suas fileiras, repita-se, é um dever das Forças Singulares. Se elas liderarem 
os demais segmentos da Nação nesse aspecto, não haverá desculpas para 
que outras instituições, públicas ou privadas, deixem de fazê-lo.

É que as Forças se constituem em paradigma de excelência para as 
demais instituições brasileiras em vários aspectos: (1) no fluxo de carreira 
que garante a cada novo Cadete ou Aspirante a possibilidade de ascender 
aos respectivos postos máximos de sua Força, com base somente em sua 
inteligência e esforço pessoal36; (2) sistemas de avaliação, regulamentos 
disciplinares e de condutas claros, precisos e justos; (3) engenharia legis-
lativa ampla e de alta completude, forjada ao longo de quase dois séculos 
de existência pós-Independência; (4) regulamentos disciplinares e de toda 
ordem consolidados; (5) sistemas de ensino próprios, com base legal se-
gura, e com alto padrão de qualidade, dentre outros aspectos.

Por isso, a admissão da mulher nos quadros das Forças, sem as res-
trições queainda subsistem, é algo relevante para todo o País. Serviria de 

36  Em muitas carreiras de Estado no Brasil, um novo integrante não possui essa certeza. Aliás, ao con-
trário, como na maioria dos casos, não existe uma Lei que limite a permanência da cúpula no poder, 
os novatos sabem mesmo que jamais alcançarão os postos mais elevados, uma vez que os ocupantes 
desses postos ali permanecerão até a compulsória. Nas Forças, isso não ocorre: a Lei manda que cada 
Oficial-General, não importa quão brilhante seja, ficará, no máximo, 4 anos em cada posto em seu 
círculo hierárquico e 12 no total.
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paradigma, para toda a sociedade brasileira, de respeito aos princípios 
constitucionais citados ao longo desse estudo.

É preciso pensar, também, que haveria contrapartidas para as Forças em 
retribuição à ampliação do papel da mulher em seus quadros: (1) o aumen-
to da integração com a outra metade da população brasileira ainda contem-
plada com possibilidades restritas de acesso às carreiras mais relevantes no 
seio das Forças; (2) o reconhecimento aumentado, por parte da sociedade 
brasileira, do caráter democrático, constitucional e legal, da composição de 
seus efetivos; (3) a melhor compreensão por parte de parlamentares e de-
mais autoridades acerca das necessidades de recursos na definição do orça-
mento de defesa, fruto dos dois primeiros fatores; (4) o aproveitamento das 
inteligências, das competências e das especialidades de uma parcela consi-
derável da população brasileira ainda impedida de incorporar às Forças nas 
carreiras com maior possibilidade de ascensão, dentre outras.

Antes de se passar à seção conclusiva do estudo em tela, reforçar-se-á 
a responsabilidade que as Forças têm perante a Nação que defendem. A 
Dra. Helena Carreiras trata desse aspecto em seu artigo:

O argumento dos ‘direitos cívicos’, pelo contrário, sublinha a 
forma como numa sociedade democrática a instituição militar é, 
ou deveria ser, um reflexo da sociedade que é suposto proteger, in-
cluindo a defesa dos seus valores fundamentais como a cidadania 
e a igualdade. Entre estes dois ideais-tipo as posições têm variado 
significativamente e nem sempre a opção por uma significou a 
total exclusão da outra37.

6. Considerações finais

Não há solução simples para o tema do ingresso de mulheres nas Forças 
Armadas. As discussões presentes nesse estudo auxiliarão a sociedade bra-
sileira a decidir os níveis graduais de acesso delas às suas Forças Singulares.

Não se pode esquecer que, no Brasil, a quase totalidade de quem cri-
tica a presença da mulher nas Forças Armadas nacionais tem menor ex-
periência de combate do que as milhares de mulheres da OTAN que têm 
lutado no Iraque, no Afeganistão e na Síria atualmente. As percepções e 
opiniões desses críticos são baseadas, em sua maioria, em análises teóricas 
e, por vezes, evidentemente discriminatórias.

É preciso reconhecer, também, que as Forças têm feito esforços conside-
ráveis, ao longo dos anos, para a incorporação das mulheres em suas fileiras. 

37 CARREIRAS, Helena. Mulheres, direitos e eficácia militar: o estado do debate. Revista Militar N.º 
2536 - Maio de 2013, p 482.
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Vencem, assim, inúmeras décadas de presença feminina restrita na parcela 
da Nação que combate para protegê-la. Mas é necessário que se avance.

Numa perspectiva comparativa, tem-se que um dos maiores índices 
de participação feminina nas Forças Armadas dos países pesquisados está 
em torno de 15% (dados dos EUA, em 2001). Se considerarmos o efeti-
vo atual das Forças aproximadamente 360.000 homens e mulheres, esses 
15% representariam cerca de 54.000 combatentes do sexo feminino, ou 
seja, 32.000 a mais que as 22.000 mulheres já incorporadas atualmente. 
Essa condição poderia ser facilmente revertida se as Forças não restringis-
sem o acesso das mulheres às graduações de cabo e soldado pelas vias já 
existentes em cada Força38 (as do serviço militar e do concurso público).

A isonomia, no presente estudo, foi interpretada assumindo o condão 
de (1) aceitar o estabelecimento de normas diferenciadas entre homens 
e mulheres, para aquelas situações em que o sexo venha a realmente os 
diferir e (2) impedir que se criem normas discriminatórias entre homens 
e mulheres para regular situações em que as diferenças de sexo sejam ir-
relevantes. Daí a possibilidade de se flexibilizarem índices físicos em de-
terminadas situações e sob certas condições e critérios, valorizando-se o 
desempenho, em detrimento da discriminação em função do sexo.

O acesso, porém, deve ser irrestrito. A possibilidade de uma mulher 
ocupar qualquer função ou cargo militar lhe deve ser garantida. É uma 
medida de igualdade e de justiça.

Caminhando para o fim, cabe um comentário de cunho narrativo. 
Em 1998, um grupo de cadetes da AMAN foi ao Instituto Militar de 
Engenharia (IME) em visita oficial. Na última atividade do evento, no in-
terior do tradicional auditório do IME, uma de suas alunas, à época, com 
não mais de 16 anos de idade, fez a seguinte pergunta ao Comandante da 
AMAN, tomando de assalto o microfone disponível a cadetes e alunos: 

“General, boa tarde. Minha pergunta vai para o Comandante 
da AMAN. Vamos considerar que o Brasil tenha aproximada-
mente o mesmo número de homens e de mulheres e que a inte-
ligência esteja equitativamente distribuída pelos dois universos, 
de homens e de mulheres. Diante desse quadro, pergunto: até 
quando o Exército abrirá mão de metade da inteligência bra-

38 Há que se aprofundar o estudo do tema da entrada de mulheres nessas graduações mais baixas e em 
efetivos tão grandes. O caráter gradual dessas medidas, conforme muito bem têm feito as Forças, não 
é desmedido; precisa apenas ser acelerado, em nossa percepção.
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sileira, não permitindo que as mulheres ingressem na linha de 
ensino bélico da Força, ou seja, na AMAN?”39

Vencendo o desconforto inicial com a pergunta inteligente, franca e pre-
cisa, o então Comandante da AMAN apresentou alguns inconvenientes de 
cunho administrativo (alojamentos, normas, etc.). Admitiu que, já havendo 
naquela época estudos nesse sentido no âmbito da Força, seria questão de 
tempo para que isso se efetivasse: as mulheres adentrariam a AMAN em bre-
ve. É o que deve ocorrer em 2017, por imposição legal40, 19 anos mais tarde.

A vocação militar está distribuída entre os brasileiros, de forma inde-
pendente quanto ao sexo. Evidência dessa afirmação pode ser encontrada 
na citação que se segue.

Em 2009, a dedicatória do trabalho de conclusão de curso na Escola 
de Saúde do Exército da 1º Tenente-Aluna Maria Lúcia da Costa Bastos 
assim dizia, numa expressão

bastante lúcida e aguerrida de vocação militar:
“Dedico àquelas

que trocaram seu vestido pela farda,
a noite tranquila em casa,

para estar de serviço no quartel,
mas principalmente,

àquelas que não mais esperam o marido voltar da guerra,
porque vão à guerra em defesa da Pátria.
Dedico à Mulher-Militar. (grifo nosso)41

O fato é que subsistem discussões dessa natureza justamente porque 
as mulheres brasileiras desejam contribuir com a Defesa de sua Pátria em 
maior medida do que se lhes permitem nos dias atuais.

E o Parlamento é o fórum adequado para que tais discussões ocorram 
em sua plenitude. Em suas Casas de Leis, conduzir-se-á o processo legis-
lativo decorrente dessas aspirações, com o fim de disciplinar todas as con-
sequências advindas da inserção aumentada de mulheres nas Forças, tanto 
em nível constitucional, quanto no nível legal. Em síntese: é necessário 
dar-lhes a chance de provar seu valor em combate. Elas, as brasileiras, não 
decepcionarão. 

39 Essas são palavras aproximadas das que foram utilizadas pela emitente aluna. O autor do presente 
estudo estava presente na ocasião.

40 Lei n. 12.705, de 2012.

41 BASTOS, Maria L. C. Formação de identidade da mulher militar: análise do caso do Serviço de Saú-

de do Exército Brasileiro – Curso de Formação de Oficiais do Ano de 2009 / Maria Lúcia da Costa 

Bastos. – Rio de Janeiro, 2009.
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