A trajetória da mulher na Marinha Brasileira
O Aniversário do Ingresso da Mulher na Marinha é celebrado no dia 7 de julho, data em que foi criado
o Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha. O início desta história remonta à década de 70,
quando as Forças Armadas dos países da Europa começaram a aceitar militares femininas nos seus
quadros.
No Brasil, a Marinha foi a pioneira entre as Forças Armadas a admitir as mulheres em suas fileiras e,
primeira, em promover a mulher a um dos postos mais altos da hierarquia militar na história do
Brasil. Em 2012 quando, por meio de Decreto Presidencial, a Capitão de Mar e Guerra (Md) Dalva
Maria Carvalho Mendes foi promovida ao Posto de Contra-Almirante. A Contra-Almirante (Md) Dalva
pertence à primeira turma de mulheres que ingressou no Corpo Auxiliar Feminino da Reserva, em
1981, como médica na especialidade de anestesiologia.
Hoje, cerca de 10% do total de militares na Força Naval são mulheres, que atuam nas mais diversas
áreas da Marinha e concorrem às oportunidades na carreira em igualdade de condições com os
homens, inclusive para funções consideradas de destaque, como comissões no exterior. Atualmente, é
possível até mesmo o embarque para as militares, sempre em atividades condizentes com os Corpos e
Quadros a que pertencem. As militares podem embarcar em Navios Hidrográficos e Oceanográficos,
Navios de Assistência Hospitalar e, eventualmente, em navios da Esquadra, como apoio às atividades
operativas.
Ao longo desses anos de serviço, a participação da mulher na Marinha tem sido marcante.
Atualmente, elas ocupam as seguintes áreas, como Praças ou Oficiais: medicina, enfermagem, apoio à
saúde, engenharia, arquitetura, construção civil, pedagogia, contabilidade, administração, direito,
história, comunicação social, museologia, biblioteconomia, informática, economia, serviço social,
psicologia, entre outras. Algumas, decorrentes de seus méritos, chegam a ocupar cargos de Direção e
Vice-Direção.

Para ingressar na Marinha do Brasil, é necessário participar de Processos Seletivos (PS), com as mais
variadas formações: Ensino Médio, Curso Técnico em uma das áreas de interesse da Marinha do Brasil
(para concorrer ao Processo Seletivo para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças) ou Curso Superior,
relativo à profissão a que deseja concorrer, para ingresso nos Quadros de Oficiais, incluindo o Quadro
Complementar de Intendentes, Quadro Técnico, Quadro de Médicos, Quadro de Cirurgiões-Dentistas,
Quadro de Apoio à Saúde e Corpo de Engenheiros.
MAIS UMA CONQUISTA DAS MULHERES
Em 2014, a Escola Naval, instituição de ensino superior destinada a formar oficiais da Marinha
inaugurou a primeira turma de mulheres no 1º ano de curso. As mudanças visam a atualização do
pessoal.
Porém, as candidatas terão acesso somente à carreira do Corpo de Intendentes, com habilitação em
administração. As demais carreiras da corporação são compostas pelo Corpo da Armada e pelo Corpo
de Fuzileiros Navais, ambos nas áreas de mecânica, eletrônica ou sistemas de armas, que seguem
restritos aos interessados do sexo masculino.
Curso - O processo seletivo é destinado a mulheres entre 18 e 21 anos, com ensino médio completo.
A formação profissional-militar conta com as disciplinas nas áreas de administração, contabilidade
geral e de custo, orçamento, finanças, abastecimento, logística, auditoria e aulas de educação física,
que possibilitarão o ingresso em equipes ou grêmios.
Ao final do curso de quatro anos, as participantes serão declaradas guardas-marinha, e ingressarão na
segunda etapa: instrução embarcada no Navio Escola pelo período de seis meses. Na ocasião, terão a
oportunidade de conhecer diversos países pelas Américas e Europa.
Após esse período, serão nomeadas 2º Tenentes e designadas para exercerem atividades de Tenentes
(IM) nas diversas Organizações Militares do país, como os Centros de Intendência, Bases Navais e
Fuzileiros Navais, entre outros.
Para maior conhecimento sobre a trajetória da mulher na Marinha, leia o documentário preparado
para Fundação Carlos Chagas clicando aqui.
Oportunidades de carreira para mulheres na Marinha do Brasil
NÍVEL MÉDIO
Escola Naval
Sargento Músico Fuzileiro Naval

NÍVEL TÉCNICO

Corpo Auxiliar de Praças (CAP)

NÍVEL SUPERIOR
Quadro Complementar de Intendentes
Quadro Técnico
Quadro de Médicos
Quadro de Cirurgiões-Dentistas
Quadro de Apoio à Saúde
Corpo de Engenheiros
Capelão Naval

Aquelas que desejem ingressar na Marinha, podem contar com o SENA PRÉ-MILITAR que oferece
todo o trabalho de preparação para os Concursos Públicos Militares de nível Médio, para ingresso na
Escola Naval, de Nível Técnico, para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças e todos os concursos de
Nível Superior àquelas que possuem graduação. Para maiores informações entre em contato com
concursosmilitares@cursosena.com.br

SENA, preparando mulheres para ingresso
na Marinha Brasileira
www.cursosena.com.br

