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RESUMO 
Este trabalho teve como objetivo verificar a adaptação inicial com suas 

repercussões para o sexo feminino na linha militar bélica do Exército Brasileiro 

no primeiro ano da primeira turma mista de oficiais combatentes do Exército 

Brasileiro. Para isso, o trabalho foi dividido em três fases, sendo a primeira um 

estudo por meio da literatura existente e relatórios relativos ao sexo feminino nas 

áreas combatentes em Forças Armadas de outras nações, bem como nas Forças 

Armadas e Auxiliares de nosso país. A segunda fase se caracterizou pela coleta 

de dados relativo às notas obtidas pelo sexo feminino e masculino no primeiro 

ano de formação. E na última fase, foi realizada a aplicação de questionário 

previamente validado nos três grupos previamente divididos: instrutores, cadetes 

do sexo masculino e cadetes do sexo feminino. Todos os dados coletados foram 

utilizados nos processos de comparação para verificar a adaptação feminina em 

três aspectos gerais: adaptação social, rendimento escolar e rendimento militar. 

Conclui-se que as mulheres podem ser consideradas adaptadas à área 

combatente, sendo que dois aspectos devem ainda ser acompanhados com 

atenção pelo Exército, sendo eles a avaliação física e a administração de 

aspectos relacionados a qualquer tipo de assédio. Dessa forma, servirá de 

subsídios para novas pesquisas, bem como para a estudo de novas 



oportunidades para o sexo feminino de forma a contribuir para um Exército mais 

forte e coeso. PALAVRAS-CHAVE: sexo feminino, combatente, Exército 

Brasileiro, inserção, adaptação. 

ABSTRACT 
This work had as aim to verify the initial adaptation with its repercussions for the 

female sex in the military line of Brazilian Army in the first year of the first mixed 

group of combatant officers of Brazilian Army. For this, the work was split in three 

phases, the first one being a study through existing literature and reports about 

the female sex in combat areas in the Armed Forces of other nations, as well as 

in the Armed Forces and Auxiliary of our country. The second phase was 

characterized by the collection of data on the scores obtained by the female and 

male sex in the first year of course. And in the last phase, the application of a 

previously validated questionnaire was carried out in the three previously divided 

groups: instructors, male cadets and female cadets. All the data collected were 

used in the comparison processes to verify female adaptation in three general 

aspects: social adaptation, school performance and military performance. It is 

concluded that women can be considered adapted to the combatant area, and 

two aspects should still be closely monitored by the Army: physical evaluation 

and administration aspects related to any type of harassment. In this way, it will 

serve as subsidies for new research, as well as for studies of new opportunities 

for females in order to contribute to a stronger and more cohesive Army. 

KEYWORDS: female segment, combatants, Brazilian Army, insertion, 

adaptation.
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1 INTRODUÇÃO 
No Exército Brasileiro, a participação das mulheres já se fazia presente em três 

das quatro áreas de concentração dos estudos e das funções militares, definidas pelo 

Decreto nº 3182, de 23 de setembro de 1999. Esta regulamentação dividiu as linhas 

de ensino do Exército em Ensino Militar Bélico, Científico Tecnológico, de Saúde e 

Complementar (BRASIL, 1999). Dessas áreas, a mulher somente não se fazia 

presente na primeira. No entanto, após a sanção do Projeto de Lei que aborda os 

requisitos para os cursos de formação de militares de carreira do Exército Brasileiro, 

por meio do art, 7º da Lei nº 12705, de 8 de agosto de 2012, o ingresso de candidatos 

do sexo feminino na linha de Ensino Bélico foi regulamentado, devendo sua entrada 

ser viabilizada em até cinco anos a contar de sua publicação (BRASIL, 2012). 

Cumprindo a determinação, no ano de 2017 deram entrada às fileiras de carreira 

do Exército mulheres dos diversos rincões do Brasil, como alunas dos cursos de 

formação de sargentos e oficiais da linha de Ensino Bélico do Exército Brasileiro 

(BRASIL, 2017). Este acesso feminino, inicialmente está ocorrendo por meio das 

especialidades que desempenham as atividades de apoio logístico às operações 

militares, o Quadro de Material Bélico e o Serviço de Intendência. Além dessas 

especialidades combatentes outras cinco permanecem ainda sem o acesso ao sexo 

feminino: Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e Comunicações.  

A entrada do sexo feminino nas escolas de formação de combatentes nos 

apresenta então uma nova realidade para a tropa brasileira que, dentro em breve, 

receberá nas diversas organizações militares espalhadas pelo Brasil essas mulheres 

que agora estão em formação. Dessa forma, a inserção da mulher nas escolas de 

formação combatentes começa a ser uma boa ferramenta para a observação da 

adaptação do sexo feminino no exercício de suas funções. 

As diferenças físicas e fisiológicas já demonstradas em diversos estudos ao 

redor do mundo (ZENO et al, 2013; COBB et al, 2003; PHILIP et al, 1998) que mostram 

que os homens possuem, principalmente por meio de suas diferenças hormonais, uma 

maior força e resistência para situações extremas como o combate, devem agora ser 

observadas para uma verificação clara do impacto dessas diferenças na atuação de 

uma tropa em combate. A experiência em outros exércitos pode nos mostrar que o 

sexo feminino, em algumas funções mais específicas como nos serviços de 

inteligência e de comunicação social, tem por diversas vezes obtido maior êxito em 
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função de suas peculiaridades e características próprias e, dessa forma, sua utilização 

tem sido cada vez mais implementada em busca do êxito nessas missões (IPCFEX, 

2016). 

Além disso, pesquisas já realizadas em todo o mundo em relação à inserção 

feminina na área de combatente de Forças Armadas dos diversos países, bem como 

em outras Forças no próprio Brasil devem ser levados em consideração, quando 

observadas seus pontos positivos em cada experiência bem-sucedida com o sexo 

feminino.  

No entanto, alguns pontos controversos com a inserção feminina nas Forças 

Armadas, bem como oportunidades de melhoria em combate devem ser sempre 

considerados e acompanhados constantemente no intuito de efetivamente obter 

somente os efeitos positivos dessa união do homem e da mulher na tropa em 

combate. As mulheres tiveram muitos ganhos desde a Segunda Guerra Mundial em 

termos de aceitação das tropas (MILLER, 1997), porém ainda hoje, em situações de 

combate, existem inúmeros relatos de ataques físicos e agressões sexuais de 

mulheres por camaradas de farda, que por vezes superam as baixas incorridas pelas 

ações inimigas (FRAYNE et al, 1999). Nas Forças Armadas americanas cerca de um 

quarto das mulheres militares relatam terem sido agredidas sexualmente e 80% 

assediados sexualmente (MARTIN et al, 1998). 

Além disso, a imagem materna em que todos os militares têm do sexo feminino, 

os leva a ter de maneira inconsciente um tratamento diferenciado para com as 

mulheres. Estes problemas foram observados por ocasião da formação militar, na 

divisão das missões em combate e no tratamento dispensado aos homens e mulheres 

de uma mesma turma de formação norte-americana (IPCFEX, 2016). Todos esses 

fatores poderiam contribuir para uma fragmentação entre os sexos masculino e 

feminino, diminuindo a coesão da tropa, o espírito de corpo, entre outros atributos 

coletivos essenciais para o êxito em missões de combate.  

Problemas como os acima mencionados, podem com o decorrer do tempo ou 

mesmo durante missões refletir no relacionamento da tropa, seja em virtude de 

tratamentos diferenciados, seja por outros problemas fisiológicos específicos, 

podendo gerar uma quebra no espírito de corpo, fruto de um tratamento desigual, 

onde um ou outro sexo possa se beneficiar em virtude desses fatos (IPCFEX, 2016). 

Estes e outros problemas que possam ocorrer devem ser cuidadosamente 
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observados de modo a proporcionar uma inserção feminina da forma mais proveitosa 

possível, obtendo os melhores resultados para a Força Terrestre Brasileira. A 

aceitação do sexo feminino nas tropas militares ainda está em processo em todo o 

mundo e tende a paralelizar o progresso jurídico das mulheres. 

Portanto, a entrada do sexo feminino na linha combatente já pode ser vista como 

uma realidade, e seus efeitos e novas possibilidades começam a surgir como temas 

de estudo para a evolução da Força Terrestre. Dessa forma, uma questão importante 

se emerge nesse novo contexto militar: as mulheres estão adaptadas à área 

combatente, sendo integradas de maneira efetiva ao grupo durante a formação? 

No intuito de procurar responder à problematização apresentada, o objetivo geral 

desse trabalho será verificar a adaptação inicial com suas repercussões para o sexo 

feminino na linha militar bélica do Exército Brasileiro no primeiro ano da primeira turma 

mista de oficiais combatentes do Exército Brasileiro. Para alcançar este objetivo, os 

objetivos específicos serão verificar as experiencias adquiridas e a adaptação do sexo 

feminino em Forças Armadas de outros países e nas outras Forças Armadas e Forças 

Auxiliares no Brasil, analisar a adaptação das mulheres junto ao grupo masculino por 

meio de questionários aplicados nos cadetes e instrutores do primeiro ano de 

formação, verificar o rendimento das cadetes no primeiro ano de formação 

combatente nos exercícios de campanha, nas instruções e nas avaliações por meio 

dos registros e resultados das avaliações e verificar as possibilidades de inserção do 

sexo feminino nas demais áreas combatentes por meio dos envolvidos na formação. 

Este trabalho tem sua relevância no fato de que a inserção do sexo feminino na 

linha combatente do Exército Brasileiro ser algo ainda novo e que apresentará nos 

próximos anos seus desdobramentos após o contato das novas militares com a tropa. 

Além disso, novas possibilidades para o sexo feminino, ainda na área 

combatente, podem ser vislumbradas e talvez inseridas no futuro em razão de uma 

possível adaptação do corpo feminino nas linhas de frente do campo de batalha. A 

evolução ou não da carreira combatente do sexo feminino depende de estudos 

profundos e um planejamento detalhado de forma a evitar problemas nos próximos 

anos de inserção.  

Vale ainda destacar que, conhecer a real situação da adaptação das mulheres à 

linha militar bélica, sejam elas positivas ou negativas, servirá de subsídio para a 

implementação de modelos de ensino que possam ter como produto uma tropa mais 
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coesa e bem preparada para o cumprimento das diversas missões do Exército 

Brasileiro. 

O sucesso na implementação ou não de novas possibilidade para a escolha de 

especialidades para o sexo feminino, bem como da execução de cursos e estágios de 

especialização na área combatente, depende agora de estudos e planejamentos, de 

forma a otimizar todo esse processo que já está em andamento e que poderá ser o 

ponto chave para a manutenção da coesão e prontidão da tropa de forma a manter a 

operacionalidade da Força Terrestre. 

 
2 METODOLOGIA  

Para a operacionalização do objeto de estudo, definimos os seguintes aspectos 

importantes a serem analisados: adaptação social, rendimento escolar e rendimento 

militar e ação de combate. 

A coleta de dados da presente pesquisa foi organizada em uma sequência pré-

definida de trabalhos de forma a deixar mais clara em todas as etapas do trabalho as 

fases e subfases a serem realizadas de forma a resolver a problemática da pesquisa 

e atingir os objetivos propostos. Dessa forma, a coleta de dados desse trabalho é 

dividida em três fases. 

A primeira fase compõe a revisão bibliográfica e foi realizada com base em 

documentos, pesquisas e relatos relativos à inserção do sexo feminino em outras 

forças e os ensinamentos colhidos a partir dessa experiência e da sua adaptação aos 

corpos de tropa. Essa fase foi dividida em duas subfases. Em uma primeira subfase, 

foi realizada uma pesquisa com relação à experiência da combatente feminina em 

Forças Armadas de outros países. Em uma segunda subfase, a pesquisa terá como 

foco as outras Forças Armadas do Brasil (Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira) 

e as Forças Auxiliares. 

Na segunda fase do nosso trabalho teve início a primeira coleta de dados 

propriamente dita de nossa pesquisa, por meio de dados dos grupos feminino (GF) e 

masculino (GM). Ela foi realizada na Escola Preparatória de Cadetes do Exército 

(EsPCEx), onde foi realizado o primeiro ano da primeira turma de formação de oficiais 

do sexo feminino na linha militar bélica de ensino. A partir desses dados, poderão ser 

realizadas correlações a partir dos dados referentes aos desempenhos tanto das 

mulheres como dos homens, no primeiro ano de formação dos futuros oficiais do 
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Exército Brasileiro. 

Na terceira e última fase foi realizada nossa segunda coleta de dados por meio 

de três grupos amostrais. Ela foi realizada por meio de questionários que serão 

aplicados na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), tanto no grupo feminino 

(GF), como no grupo formados pelos cadetes do sexo masculino (GM) da mesma 

turma do curso de formação de oficiais da linha militar bélica, que recebe pela primeira 

vez o sexo feminino em seu corpo de alunos. Procurando manter a relação 

considerada no trabalho, onde os dados coletados na segunda fase serão relativos ao 

primeiro da turma, os questionários do grupo de instrutores (GI) serão aplicados na 

EsPCEx, que poderão responder de acordo com o observado no primeiro ano da 

primeira turma mista de oficiais combatentes, foco de nosso trabalho. 

Considerando o tamanho das três populações de interesse na última fase, sendo 

30 cadetes do sexo feminino, 378 cadetes do sexo masculino e 16 instrutores 

(BRASIL, 2018), e de forma a obtermos uma amostra com nível de confiança de 95% 

e 0,1 de erro, encontraremos um número mínimo de participantes de 24 cadetes do 

sexo feminino, 77 cadetes do sexo masculino e 14 instrutores participantes. O número 

de respondentes obtido por meio da aplicação de questionários foi de 27 cadetes do 

sexo feminino, 378 cadetes do sexo masculino e 15 instrutores, atendendo, dessa 

forma, a necessidade amostral (LUCHESA, 2011). 

Para alcançar os objetivos deste trabalho, foi inicialmente realizado um estudo 

por meio da bibliografia e experiências em outros países com o sexo feminino. Para 

isso, foram estudados por meio de relatórios, artigos e documentos, os resultados e 

as peculiaridades observados na formação e trabalho do sexo feminino nas Forças 

Armadas de outros países, nas demais Forças Armadas do Brasil e nas Forças 

Auxiliares. 

Na segunda fase foi realizada a coleta dos dados já existentes nos bancos de 

dados da EsPCEx, trazendo para nosso estudo os graus e observações dos dois 

grupos amostrais selecionados (grupo feminino e grupo masculino). Estes dados 

foram tabulados e tratados em planilha do Microsoft Excel 2016.  

Dentro da terceira fase da pesquisa, foram elaborados três questionários 

estruturados em perguntas fechadas, com complementos em perguntas abertas. Os 

questionários tiveram como objetivo investigar os instrutores do primeiro ano do curso 

de oficiais combatentes com a presença do sexo feminino, as primeiras alunas do 
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referido curso e o sexo masculino em formação no mesmo curso. As questões abertas 

foram utilizadas pelo seu potencial em permitir que os respondentes se expressem 

em suas próprias palavras, permitindo assim indicar de forma mais clara o conteúdo 

de informação e as suas reflexões. Além disso podem trazer para o trabalho 

informações inesperadas (VIEIRA, 2009). A fim de realizar a validade de face (VIEIRA, 

2009), o roteiro foi submetido à análise por um grupo de estudos, a fim de garantir que 

todos os itens relevantes foram elencados de forma clara, julgando o instrumento de 

pesquisa. Após isso, para garantir que o questionário desenvolvido explorasse o 

conteúdo relevante para esta pesquisa, foi realizado um estudo piloto, onde o foi 

aplicado o questionário piloto em uma pequena amostra não probabilística de 

respondentes, com as mesmas características do grupo amostral, mas que não fazem 

parte do mesmo. Esse grupo foi selecionado na Escola de Sargentos de Logística 

(EsSLog), onde são formadas agora também militares combatentes do sexo feminino. 

Nesta aplicação o pesquisador, por vezes, interrogou os respondentes sobre o 

entendimento das questões de forma a verificar efetivamente se o questionário mede 

o que se propõem a medir. Após a aplicação, os questionários pilotos foram 

reexaminados, com a finalidade de que fossem verificados os aspectos relacionados 

à linguagem, escopo, alcance e validade.  

Após validados, os questionários foram aplicados aos grupos amostrais na nossa 

última fase da pesquisa. Os mesmos somente foram preenchidos após a leitura e 

concordância com o termo de consentimento livre e esclarecido. Os questionários 

foram aplicados no formato digital, enviado por intermédio de redes sociais, e 

incentivados a responder por pessoas diretamente relacionadas com sua formação 

militar. O que se esperou é que este modelo de aplicação trouxesse um resultado mais 

próximo da realidade, quando relacionado à adaptação do sexo feminino na linha 

militar bélica, objeto de estudo dessa pesquisa. 

Na análise dos dados reunidos foi empregada a estatística descritiva de forma a 

fornecer ao leitor uma visão geral dos dados coletados nas questões fechadas. Para 

as questões abertas, uma abordagem qualitativa foi empregada na análise dos dados 

coletados nos questionários. O material passou por uma primeira leitura de 

reconhecimento. Em seguida, uma segunda leitura onde foram selecionadas somente 

as respostas de interesse para nossa discussão do trabalho. Cada relato foi 

identificado por um código para preservar a identidade do participante. O código 
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conterá a inicial F (em referência à feminino) e um número arábico, referente à ordem 

de coleta dos dados dos questionários (ex.: F1). No caso dos instrutores o código 

conterá a inicial I (em referência à instrutor) e, da mesma forma, os cadetes do sexo 

masculino a inicial M (em referência a masculino) além do número arábico. A utilização 

desse código facilitou a organização dos questionários com o objetivo de personalizar 

os participantes, respeitando, porém, os procedimentos éticos. 

Essa análise descritiva após ser devidamente apresentada nos resultados da 

pesquisa, serviu como subsídio principal para a discussão do trabalho e apresentação 

das conclusões dos nossos objetivos de pesquisa. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O PISFLEMB deu início no Exército Brasileiro a um importante marco na 

história da Força Terrestre. Ele marca o início do projeto que permitiu a entrada do 

sexo feminino na linha militar bélica, ou seja, na área combatente do EB. As 

consequências dessa implantação e seus resultados são de significativa importância 

para o prosseguimento do projeto de forma a manter a excelência no que tange o 

ensino e a formação dos oficiais combatentes, bem como na preparação para que 

essas mulheres possam desempenhar da melhor maneira suas funções nos corpos 

de tropa. 

Assim, nossa análise inicia por meio do concurso de admissão. Alguns países 

como a Bolívia proporcionam às mulheres 50% das vagas. No entanto, essa 

experiência colocada em prática não tem dado certo, visto que ao final de todo o 

processo somente 20% das mulheres conseguem ser aprovadas (ADIERBO, 2012). 

Na Espanha a situação imposta pelo governo de inserção do sexo feminino, assim 

como no Brasil, não foi feita de forma gradual, o que acabou trazendo alguns 

problemas de aceitação e de divisão de funções, principalmente devido ao 

paternalismo existente entre os homens para com as mulheres (ADIDEFEX, 2011). 

Nos Estados Unidos a inclusão total das mulheres em qualquer especialidade 

existente na Força, bem como em qualquer cargo, ficou completa por meio de uma 

portaria ministerial feita no final de 2015, que teve seu processo iniciado em 2016 

(USARMY, 2015). Isso fez dos Estados Unidos um país único no globo naquele ano, 

onde não existem diferenciações de vagas seja para homens ou para mulheres nas 

Forças Armadas. Além disso, não existem qualquer tipo de restrições à incorporação 
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de mulheres nas Forças Armadas, inclusive para operações em combate (OTAN, 

2015). Obviamente este processo demorou algumas décadas para ser finalmente 

sedimentado, e mesmo assim o país ainda apresenta alguns problemas recorrentes 

como um pequeno sistema de cotas que prevê uma entrada de no mínimo 15% nos 

concursos para o sexo feminino, como uma forma de manter perene a entrada das 

mulheres nas Forças (AMUSMA, 2012), bem como alguns problemas de assédio,  que 

são amplamente inibidos e fiscalizados por meio de órgãos específicos dentro das 

Forças Armadas dos Estados Unidos (OTAN, 2015). 

No Brasil, o processo lento e gradativo que está sendo implantado parece, 

observando o histórico de outros países que tiveram a introdução do sexo feminino na 

área combatente, a melhor forma de inserção das mulheres nas Forças Armadas. 

Essa afirmação é amparada pela forte cultura maternal existente em todo o globo e 

os fatores sexuais e fisiológicos que causam impacto em qualquer meio de trabalho, 

principalmente no militar combatente, onde o desgaste físico e mental torna a área 

extremamente sensível. Dessa forma, apesar da importância da promoção feminina a 

todas as áreas militares, é importante que todo o processo seja feito gradualmente e 

acompanhado de forma sistémica por meio de pesquisas e dados estatísticos que 

possam sedimentar o processo evitando problemas já observados em outras nações. 

A grande procura inicial feminina, o que promoveu uma relação candidato por vaga 

maior que a masculina, deve ser acompanhada nos próximos anos, verificando a 

necessidade ou não de mudanças na distribuição do quantitativo de vagas para cada 

sexo. 

Ainda sobre as vagas disponibilizadas no concurso de admissão é possível 

observar que existe uma grande divergência de opiniões em relação ao número de 

vagas a serem disponibilizadas ao sexo feminino. É possível observar que uma grande 

parcela em todos os grupos acredita que as mulheres deveriam ter mais vagas 

disponíveis. Dessa forma, é admissível ressaltar por meio de nossos resultados e do 

que vem ocorrendo no mundo que existe uma tendência em aumentar essa 

participação feminina. Isso feito de forma gradativa poderá ser a chave do sucesso 

para que possamos estar alinhados com o momento atual do mundo. 
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Gráfico 1: Opinião a respeito da proporção de vagas no concurso de admissão. 

 

 Obviamente, o aumento gradativo citado no último parágrafo tem relação direta 

com as especialidades disponíveis para as mulheres na Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN), já que para que um aumento ocorra é necessário que as mulheres 

possam ocupar as demais especialidades oferecidas pelo curso de formação de 

oficiais combatentes, sendo elas Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia e 

Comunicações. 

Em outros países como Estados Unidos (US ARMY, 2015), Israel (IDF, 2010), 

Dinamarca (FORSVARET, 2018), Argentina (ADIDA, 2013), entre outros diversos 

países do globo que nos últimos anos vem seguindo as recomendações das 

Organizações das Nações Unidas, tem permitido a inserção feminina em todas as 

especialidades de suas Forças Armadas. No entanto alguns relatos nos trazem 

problemas quando as mulheres precisam ser colocadas diretamente na frente de 

combate como ocorre em especialidades como Infantaria e Cavalaria. Por terem uma 

exigência maior durante o combate alguns relatos ocorrem com relação ao 

desempenho nas mulheres em situação de grande estresse físico e emocional (OTAN, 

2015; ADIDEFEX, 2011). Apesar disso, diversas outras experiências têm obtido 

bastante sucesso com as mulheres no combate em todas as esferas (OTAN, 2015; 

AMUSMA, 2012). 

No Brasil a entrada segue restrita às especialidades logísticas: Material Bélico 

e Intendência. O Gráfico 2 nos apresenta a opinião dos grupos que participaram de 

nossa pesquisa em relação a participação das mulheres nas demais especialidades. 

Por meia dele, é possível verificar que todos os grupos concordam em sua grande 

maioria com a inserção das mulheres na especialidade de Comunicações. 

Provavelmente o fato de ser uma especialidade bastante técnica tenha levado a este 

resultado.  
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Gráfico 2: Índice de concordância entre os grupos de instrutores, cadetes do sexo feminino e cadetes do sexo feminino em relação à abertura de 

vagas para as mulheres em outras especialidades. 

 

As diferenças na parte técnica, nos estudos e no treinamento físico podem ser 

percebidas quando observamos a média das notas em cada uma das disciplinas 

ministradas durante o primeiro ano de formação. Podemos verificar que o rendimento 

médio das mulheres foi melhor que o dos homens em todas as disciplinas com 

avaliações escritas. No entanto, este rendimento foi menor em todas as provas físicas 

verificadas.  

 
Gráfico 3: Média de nota final em cada disciplina por sexo 

No âmbito dos grupos analisados a opinião em relação aos testes apresenta 

algumas vertentes diferentes. Mesmo assim é possível verificar um forte índice em 
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todos os grupos que considera que os testes físicos estão justos da forma que estão 

devido a fisiologia diferente entre homens e mulheres. Isso mostra, que apesar de 

controverso, os testes têm apresentado uma grande aceitação dos públicos 

envolvidos. Outro aspecto importante a ser considerado é o baixo número de 

respondentes que considera que os testes da forma como estão poderiam prejudicar 

o sexo feminino. No entanto, 26% das cadetes do sexo feminino acreditam que da 

forma como estão os testes podem prejudicar o sexo feminino. Esse tema ainda causa 

certa polêmica em alguns países, como na Espanha onde por vezes os militares do 

sexo masculino se acham injustiçados pelos índices mais baixos que as mulheres têm 

que atingir por ocasião dos testes físicos. Por vezes esses testes são em uma 

segunda análise fatores de decisão para uma promoção ou escolha para a realização 

de cursos especiais dentro e fora do país (ADIDEFEX, 2011). Em outros países como 

nos Estados Unidos, os processos de seleção para promoção atualmente ocorrem 

separadamente. Porém, após a lei que definiu que as mulheres poderão ocupar todas 

as especialidades e cargos das Forças Armadas dos Estados Unidos, novas regras 

deverão ser impostas para a seleção e promoção dos quadros militares de todas as 

Forças (USARMY, 2015). Apesar do exposto, é de se considerar que todas as Forças 

Armadas adotam até o presente momento, diferentes índices em seus testes físicos 

respeitando as diferenças físicas e fisiológicas entre homens e mulheres de forma a 

considerar as aptidões físicas necessárias de forma proporcional a cada sexo 

(IPCFEX, 2016). 

 
Gráfico 4: Opinião de cada grupo em relação aos testes físicos avaliados. 

 

Um aspecto importante, que será enfrentado pelo EB quando as primeiras 

oficiais combatentes se formarem, ou mesmo antes disso, é a participação em cursos 
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e estágios. Dessa forma, foi verificado entre os respondentes dos três grupos se o 

Exército deve disponibilizar todos os cursos e estágios disponíveis para o sexo 

feminino.  

 
Gráfico 5: Opinião de cada grupo se o EB deve disponibilizar todos os cursos e estágios disponíveis para o sexo feminino. 

 

Ao serem questionados sobre quais cursos deveriam ser proibidos os seguintes 

cursos foram citados: curso de operações na selva, curso básico paraquedista, curso 

de ações de comandos, curso de forças especiais, curso de precursor paraquedista. 

Apesar das respostas alguns cursos citados já possuem concludentes do sexo 

feminino, como o curso de operações na selva e o curso básico paraquedista. Por 

meio das respostas dos instrutores, é possível verificar que essa será uma realidade 

e que na opinião deles, apesar da maioria das mulheres não terem condições de 

realizar estes cursos, algumas demostraram possuir aptidão para se voluntariar a 

realizar os cursos operacionais oferecidos nas Forças Armadas. Cursos operacionais 

já são realizados em todo o globo em diversos países. No entanto, por vezes, efeitos 

colaterais advindos do extremo estresse físico exigido em determinadas atividades 

podem vir a ocorrer. Distúrbios hormonais como o ocorrido com uma militar Ranger 

nos Estados Unidos, que se equivale a um Forças Especiais no Brasil, podem causar 

efeitos irreversíveis na vida da militar. Essa em questão acabou perdendo a 

capacidade de ter filhos devidos a problemas advindos do grande esforço físico 

exigido nas atividades militares desses especialistas (USARMY, 2015). Estes 

cuidados devem ser sempre estudados e observados durante qualquer curso 

operacional, tanto para o homem quanto para a mulher. 

Uma diferença de respostas ocorreu entre cadetes homens e mulheres no 

aspecto cumprimento de missões diversas. No entanto, nenhum dos instrutores 

acredita que o desempenho dos homens foi melhor neste aspecto. É interessante 

notar que o percentual de instrutores que acredita que o desempenho feminino foi 
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melhor é consideravelmente maior que o percentual de cadetes do sexo feminino, 

mostrando que apesar de elas mesmas não se acharem com desempenho melhor, 

para os instrutores que são os que efetivamente cobram e avaliam as missões 

impostas a cada um, acreditam ter uma melhor resposta nas missões cumpridas por 

mulheres.  

 
Gráfico 6: Opinião dos grupos em relação ao aspecto cumprimento de missões diversas. 

 

No próximo item a ser discutido foi verificado em cada grupo se eles acreditam 

que as mulheres possuem condições de desempenhar as funções de oficial 

combatente nas mesmas condições que os homens. A grande maioria acredita que 

as mulheres desempenharão suas funções da mesma forma que os homens. 

Somente o grupo de cadetes homens teve suas respostas divididas nas três respostas 

possíveis. 

 
Gráfico 7: Opinião dos grupos se acreditam que as mulheres possuem condições de desempenhar as funções de oficial combatente nas 

mesmas condições que os homens. 

 

Assim como descrito por militares dos Estados Unidos, o importante é saber 

aproveitar o melhor de cada um dos indivíduos seja um homem ou uma mulher 

(USARMY, 2015). Mulheres no Exército dos Estados Unidos tem sido amplamente 

aproveitada em atividades da inteligência, operações psicológicas, educação física, 

administração, entre outras, e tem se destacado por sua atuação grande parte das 
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vezes com resultados melhores que os alcançados por militares homens na mesma 

função (IPCFEX, 2016). 

Um dos temas citados quando se trata da entrada feminina na área combatente 

faz referência à maternidade. A função de mãe tem sido uma grande preocupação 

nas Forças Armadas de todo o mundo no quesito prontidão para o combate. A Força 

Aérea israelense argumentou por algum tempo que não aceitava as mulheres em suas 

escolas de formação de pilotos de combate pelo fato de que o alto custo financeiro de 

ajustar as condições dos treinamentos para a formação de um piloto às necessidades 

das mulheres, bem como as dificuldades envolvidas no planejamento de pessoal 

causado pelos papéis reprodutivos e de maternidade das mulheres, eram motivos 

legítimos para o tratamento desigual (IZRAELI, 2009). Esse argumento somente caiu 

quando uma mulher entrou na justiça contra as Forças Armadas e acabou vencendo 

nos tribunais dando as mulheres daquele país a oportunidade de se tornar piloto da 

Força Aérea. Na Alemanha, geralmente a seleção de missões é feita com base no 

voluntariado, porém é raro a designação de mães com filhos em idade escolar para 

emprego no exterior (ADIEXAER, 2011). Além disso, a maternidade tem sido motivo 

de afastamento da carreira, inclusive de militares pilotos da Força Aérea Brasileira, 

que por vezes, optam por serem colocadas em funções administrativas, abandonando 

a função de piloto, em busca de tempo para cuidar da família (SANTOS; COUTINHO, 

2010). 

No último item do nosso questionário foi verificada a opinião dos indivíduos de 

cada grupo em relação aos problemas a serem encontrados na tropa pelas futuras 

oficiais combatentes. 
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Gráfico 8: Opinião dos grupos sobre os problemas a serem encontrados na tropa pelas futuras oficiais combatentes. 

 

Ao verificarmos o Gráfico 8, podemos notar inicialmente o maior percentual em 

todos os grupos relativo ao tema sofrer assédio moral do segmento masculino. Esse 

é claro um problema que já acontece em grande escala, além dos portões dos quartéis 

e talvez, por isso, tantos acreditem na possibilidade de que ele possa também ocorrer 

aqui. No exército dos Estados Unidos, este problema já foi identificado, e com o 

objetivo de diminuir o problema foi criada a Diretriz da “Igualdade de Oportunidades 

Militares”, que possui atualmente pessoal designado especificamente para fiscalizar e 

controlar casos dessa natureza, bem como procedimentos formais para denúncias de 

assédio para vítimas femininas ou masculinas (OTAN, 2015). Há estimativas de que 

cerca de 80 a 85% das militares mulheres do Exército já foram vítimas de algum tipo 

de assédio sexual ou abuso sexual (AMUSMA, 2012). Na Argentina, foi criada em 

2010 uma resolução do Ministério de Defesa com o nome de Oficina de Gênero que 

recebe entre outras coisas um percentual significativo de denúncias de abuso (ADIDA, 

2013). Na Espanha a existência de ações na justiça contra chefes militares em todos 

os níveis, por denúncias de assédio sexual podem ser encontradas, que mostra que 

esse é um problema que não é tratado internamente e acaba fugindo para as esferas 

civis penais (ADIDEFEX, 2011). Na Itália, uma matéria publicada devido ao 

assassinato da esposa de um instrutor que levava um relacionamento com uma de 

suas alunas foi o estopim para que outros processos de assédio fossem denunciados 
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no país (ADIEX, 2012). Todos esses casos, nos mostram que essa é sim uma 

preocupação importante que o Exercito deve ter com a inserção feminina na tropa. O 

fato de várias Forças Armadas espalhadas pelo mundo terem tido esse problema, 

inclusive em países onde a IDH e cultura, é neste sentido mais evoluída que no Brasil, 

nos deixa em situação de alerta, para que evitemos que casos como os relatados nos 

diversos países não venham a acontecer por aqui. 

Indisciplina de subordinados é um fator que não deveria passar na cabeça de 

um militar, tendo em vista que a base das Forças Armadas é pautada no binômio 

hierarquia e disciplina (BRASIL, 1988). Outro fator que teve maior destaque foi o 

aspecto exclusão de determinados tipos de missões operacionais. O exército 

espanhol que passou por processo semelhante ao do nosso país, porém não tendo 

uma inserção gradual como vem ocorrendo no Brasil (BRASIL, 2012) e como ocorreu 

nos Estados Unidos (USARMY, 2015) tem tido recorrentes reclamações com relação 

a divisão de missões de acordo com o sexo e não pela especialidade (ADIDEFEX, 

2011). A imagem materna em que todos os militares têm do sexo feminino, leva os 

comandantes dos Estados Unidos a ter de maneira inconsciente um tratamento 

diferenciado para com as mulheres. Estes problemas foram observados por ocasião 

da formação militar, na divisão das missões em combate e no tratamento dispensado 

aos homens e mulheres de uma mesma turma de formação norte-americana 

(IPCFEX, 2016). 

Além desses, outros problemas como a necessidade de adequação das 

instalações e qualquer tipo de distinção somente pelo fato de serem mulheres, 

poderão ocorrer. Cabe aos comandantes dessas futuras oficiais, que se prepararem 

e conscientizarem suas tropas, de forma que a entrada feminina nos corpos de tropa 

combatente, sejam gradativos, porém vitoriosos. 

Portanto, verificamos que a maioria dos problemas encontrados em outros 

países deve ser uma preocupação constante em nosso exército. Casos como os 

abordados no trabalho, de assédio ou diferenciação de militares exclusivamente por 

seu sexo, devem ser evitadas e providencias podem e devem ser tomadas desde já 

visando o sucesso da instituição. 

Verificamos também que as mulheres se encontram plenamente adaptadas 

logo no seu primeiro ano de formação. Pode-se notar que a própria escola de 

formação acaba por preparar seus alunos, de forma que comparando homens e 
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mulheres, as diferenças são mínimas. Com exceção das atividades físicas as 

mulheres se destacaram em todas as demais áreas demostrando que estão 

plenamente adaptadas à vida militar. Estudos na área da educação física se fazem 

necessários no sentido de otimizar os processos de avaliação física de forma a deixá-

los os mais isonômicos possíveis, guardadas as devidas proporções fisiológicas entre 

homens e mulheres.  

Verificamos também que a inserção do sexo feminino nas demais 

especialidades não somente é possível, como já é uma realidade para muitos dos 

militares envolvidos no processo de formação. Dessa forma, cabe também ao EB 

identificar os processos para verificar o tempo necessário para o início dessa nova 

fase da inserção, bem como quais serão os modelos a serem seguidos e requeridos 

pelas candidatas. 

Foi também verificada uma necessidade de se desenvolver sistemas e equipes 

de fiscalização a assédios de qualquer natureza, de forma a prevenir que problemas 

já ocorridos em outros países venham a ocorrer em nossa instituição. Apesar de isso 

ir contra aos nossos princípios e o decoro da classe militar, a fiscalização e 

proatividade contra atos desse tipo são a melhor arma no combate a procedimentos 

que possam manchar a imagem da Força Terrestre. 

Este trabalho tem sua relevância no fato de que a inserção do sexo feminino 

na linha combatente do Exército Brasileiro ser algo ainda novo e que apresentará nos 

próximos anos seus desdobramentos após o contato das novas militares com a tropa. 

Por isso, uma limitação e ao mesmo tempo oportunidade de estudo desse trabalho é 

o acompanhamento dos próximos anos da formação, bem como da adaptação nos 

corpos de tropa, garantindo a continuidade desses estudos que poderão servir de 

parâmetros na tomada de decisão em medidas para que o Exército Brasileiro seja 

ainda mais forte com a presença de homens e mulheres combatentes no seu quadro 

efetivo. 

A evolução da carreira combatente do sexo feminino depende de estudos 

profundos e um planejamento detalhado de forma a evitar problemas nos próximos 

anos de inserção. Com este trabalhamos iniciamos o processo de conhecimento da 

situação das mulheres na linha militar bélica, sejam elas positivas ou negativas. Dessa 

forma, essa pesquisa servirá de subsídio para a implementação de modelos de ensino 
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que possam ter como produto final uma tropa mais coesa e bem preparada para o 

cumprimento das diversas missões do Exército Brasileiro. 

O sucesso na implementação de novas possibilidade para a escolha de 

especialidades para o sexo feminino, bem como da execução de cursos e estágios de 

especialização na área combatente, depende da continuidade de estudos como esse, 

de forma a otimizar o planejamento do processo que já está em andamento e que 

poderá ser o ponto chave para a manutenção da coesão e prontidão da tropa de forma 

a manter a operacionalidade da Força Terrestre. 

 
4 CONCLUSÃO 

O objetivo desse trabalho foi verificar a adaptação do sexo feminino nas áreas 

combatentes do Exército Brasileiro. Três aspectos gerais foram analisados: a 

adaptação social, o rendimento escolar e o rendimento militar. 

No primeiro aspecto adaptação social, foi verificada uma adaptação satisfatória 

das mulheres em relação aos demais componentes da força. A entrada delas, apesar 

de causar reações nos demais, reações essas comuns em qualquer mudança em uma 

instituição altamente conservadora, elas foram aceitas pelos pares e superiores de 

forma rápida e sem maiores efeitos nas atividades militares e sociais. Sobre esse 

aspecto, é importante salientar o alto índice de respondentes que acreditam que as 

mulheres terão como principal problema em sua carreira o assédio, o que abre um 

campo a ser acompanhado pela instituição nos próximos anos. 

No aspecto rendimento escolar, a adaptação foi melhor que o esperado. As 

mulheres têm obtido na média notas superiores aos homens em todas as disciplinas, 

da Divisão e Ensino. Isso mostra a capacidade intelectual das mulheres que tem 

entrado. Este pode ter sido influenciado pela qualidade dos recursos humanos que 

obtiveram êxito no concurso de admissão, que por ter uma relação candidato por vaga 

maior, acaba por selecionar indivíduos com maior aptidão intelectual. No entanto, 

podemos considerar facilmente por meio da estatística, que as mulheres estão 

plenamente adaptadas neste quesito. 

E por último, no aspecto rendimento militar, foi possível verificar também um 

rendimento na média acima do masculino nas avaliações militares e nas 

competências atitudinais. O grande índice de instrutores e mesmo cadetes do sexo 

masculino que definiram as mulheres como tendo desempenho melhor em várias 
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atividades tipicamente militares como serviço, cumprimento de missões, 

comportamento e dedicação e comprometimento com a atividade militar mostram uma 

extrema adaptação das mulheres nesse aspecto. Apesar disso, o componente físico, 

aspecto também importante para o militar combatente apresentou algumas 

deficiências, com a média das avaliações dos testes físicos estando sempre abaixo 

do masculino, mesmo com os índices diferenciados e que procuravam equilibrar as 

diferenças fisiológicas femininas já atestadas cientificamente. Dessa forma, os índices 

de avaliação física feminino devem ser acompanhados e verificados nos próximos 

anos no intuito de estabelecer parâmetros justos e de acordo com o que se espera do 

combatente do Exército Brasileiro.  

Além disso, é possível aqui já dizer que as possibilidades para o sexo feminino 

na área combatente ainda se encontra aberta para as outras especialidades. A 

possibilidade de abertura de vagas femininas nas Comunicações e Artilharia já é 

majoritariamente esperado pela maioria dos envolvidos e na demais Infantaria, 

Cavalaria e Engenharia uma realidade em Forças Armadas de outros países que 

poderão servir de exemplo para nosso país. 

Apesar disso, é importante que o processo de inserção do sexo feminino 

combatente seja um processo longo e gradativo de forma que as experiencias 

colhidos em outros países juntamente com a reunião dos dados de cada ano e 

atividade desenvolvida pelas mulheres combatentes possam servir de subsídio para 

que a entrada das mulheres tenha um fim vitorioso, e o mais importante, possam ser 

uma forma de aumentar o poder de combate da Força Terrestre, por meio das 

qualidades advindas das mulheres que dentro em breve estarão ombreando ao lado 

dos homens combatentes em busca de um Brasil melhor. 
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