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1. INTRODUÇÃO 

Primeiramente, antes de introduzir o tema, é necessário manifestar gratidão às participantes desta 

pesquisa. São duas autoras, porém, por trás delas existem 83 mulheres que, de forma muito generosa, 

colaboraram fornecendo informações importantes de suas vidas. Sem a mobilização destas esposas, não 

existiria este trabalho. Superada esta necessidade de agradecimento, segue com assunto proposto. 

O Exército Brasileiro é composto em sua maior parte por homens. Conforme o art. 102 da Portaria 

nº 070 – DGP, de 23 de março de 2010, “a movimentação de oficiais de carreira pertencentes à linha de ensino 

militar bélica, que tenham 10 (dez) ou mais anos de sede, é considerada obrigatória”. O mesmo documento 

informa que os militares podem ser transferidos a partir de 2 (dois) anos de sede em sua Organização Militar 

(OM).  Dessa forma, é possível observar que a transferência de localidade por necessidade de serviço é algo 

habitual e frequente na carreira do militar do Exército. 

As famílias acompanham o servidor das Forças Armadas por onde ele for. Algumas vezes, entre uma 

transferência e outra, ele ainda participa de cursos, em lugar diverso do que fixa residência, que podem durar 

em média 3 (três) meses. Ademais, a ausência dos militares pelas atividades no próprio batalhão em que servem 

também é rotineira. Esse contexto torna a amizade entre as suas esposas e os seus filhos algo presente no 

cotidiano da família militar (CASTRO, 2018).  

As servidoras públicas federais, por intermédio da Lei nº 8.112/90, conseguem a remoção para 

acompanhar o cônjuge, enquanto os dependentes estudantes regularmente matriculados em instituições de 

ensino são amparados pela Lei nº 9.536, de 11 de dezembro de 1997. Mesmo diante da possibilidade de 

transferência ex-officio trazida por esta legislação, estes acadêmicos sofrem com as alterações curriculares, 

inexistência do curso de origem na localidade atual, burocracias relacionadas à transferência de financiamentos 

e bolsas, além da readaptação constante à nova instituição.  

Diante da incerteza do tempo em que irão morar no mesmo local e frente à certeza de que aquela 

moradia não poderá ser a definitiva, questiona-se a estabilidade e ascensão profissional das esposas destes 

militares. Este trabalho, portanto, não pretende se aprofundar no tema, uma vez que destina-se apenas a 

apresentar os dados obtidos na pesquisa de campo realizada. Futuramente, estes dados serão analisados de 

forma mais detalhada e em formato de artigo científico. 

                                                           
1Mestranda em Planejamento e Desenvolvimento Regional e Urbano na Amazônia pena UNIFESSPA. Especialista em 

Direito de Família pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). Graduada em Direito pela Universidade Federal do 

Paraná (UFPR). 
2Bacharela em Direito pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). 
3Especialista em Abordagens Culturalistas: saberes, identidades e diferença cultural nas/das Amazônias pela Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Bacharela em Serviço Social pelo Centro Universitário Autônomo do 

Brasil (UniBrasil). 

mailto:sara_farias@hotmail.com


2. MATERIAS E MÉTODOS  

O locus da pesquisa é Marabá, no Pará, onde existem 5 (cinco) quartéis e um hospital militar: 33º Pel 

PE, 23 Brigada de Infantaria de Selva, 23ª Cia Com Sl, 1º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva, Cia 

Cmdo 23ªBda Inf Sl, 52°BIS e o Hospital de Guarnição de Marabá. A cidade também conta com três vilas 

militares que são: Vila Militar Presidente Castelo Branco, Vila Militar Presidente Costa e Silva e Vila Militar 

Presidente Médici.  

Para que fosse possível efetuar este levantamento de dados, aplicou-se um questionário através da 

plataforma on-line chamada Formulários Google. Tal aplicação foi realizada no mês de julho de 2019. O 

questionário aplicado possui 9 (nove) perguntas abertas, uma vez que a opinião pessoal de cada entrevistada é 

de grande valia para este trabalho composto em três fases: levantamento de dados, análise dos dados e 

conclusão. Este resumo expandido refere-se à primeira etapa que se restringe ao levantamento dos dados. A 

análise apurada de cada resposta será realizada por meio de artigo em ocasião futura.  

As questões contidas no questionário aplicado são: “Qual é a sua idade? ”; “Qual é a sua profissão? 

Você a exerce? Por quê?"; “Qual é a sua escolaridade? ”; “Gostaria de ter estudado mais? Por que não 

conseguiu? ”; “Em quantas cidades você já morou? ”; “Você possui filhos? Se sim, quem te ajuda com eles: 

escola, babá ou família? ”; “Você trabalha? Se sim, é na iniciativa pública, privada ou você é autônoma? ”; “O 

trabalho do seu marido militar é ou já foi um empecilho na sua busca por emprego? Por qual motivo? ”; e, por 

fim “O trabalho do seu marido militar é ou já foi um empecilho na sua busca por qualificação profissional? 

Por qual motivo? ”.  

Após a elaboração das questões supracitadas, o link que dava acesso ao formulário foi divulgado em 

três grupos de whatsapp em que apenas são aceitas como membros esposas de militar. O critério para fazer 

parte desses grupos é apresentar-se ao grupo, dizer o nome do marido e em qual quartel ele serve. Deste modo, 

as aprovações para admissão no grupo são realizadas, dando bastante confiabilidade às respostas dessas 

mulheres que ali se encontram. Por fim, 83 mulheres colaboraram com a pesquisa respondendo às questões. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As idades verificadas ficam entre 22 e 48 anos distribuídas da seguinte forma: 12 mulheres na faixa 

dos 22 aos 25 anos, 17 entre 26 e 30, 28 entre 31 e 35, 18 entre 36 e 40, 5 entre 41 e 45, e 3 entre 46 e 48. 

As profissões das entrevistadas são as mais diversas. Entre elas, existem nove administradoras, duas 

bacharelas em direito, duas advogadas, enfermeiras, quatro técnicas de enfermagem, duas do lar, nove 

professoras, três contadoras, uma médica, uma farmacêutica, uma tecnóloga de logística, uma estudante, duas 

técnicas em radiologia, quatro assistentes sociais, uma artesã, uma auxiliar contábil, uma nail stylist, uma 

cabeleireira, uma maquiadora/designer de sobrancelhas e maquiadora, uma personal trainer, uma auxiliar 

contábil, uma zootecnista, uma nutricionista, uma boleira, uma técnica de segurança do trabalho, uma 

engenheira civil, uma publicitária, uma arquiteta, uma secretária, uma consultora de beleza independente, uma 

engenheira de alimentos, uma empresária, uma esteticista, uma jornalista e uma militar. 

Entre as 83 entrevistadas, exercem a profissão apenas 29 atuam profissionalmente. Essas mulheres 

ativas laboralmente exercem suas atividades na massoterapia (uma das técnicas de enfermagem que também é 

massoterapeuta), educação (cinco mulheres), no setor clínico e hospitalar (uma médica, uma radiologista, duas 

técnicas em enfermagem e duas bacharéis em enfermagem), no jornalismo, no artesanato, na fabricação de 

bolos, por meio de atividades físicas (a personal trainer) e áreas como beleza, estética e consultoria de beleza.  

Os motivos das que não atuam profissionalmente dividem-se em: não ter meios de conciliar trabalho 

e filhos (7 (seis) respostas); baixos salários ofertados na região (3); encontram-se em fase de preparação 

estudantil, inclusive para provas e concursos; não conseguiu emprego (6); muitas não mencionaram o motivo, 

enquanto a maioria relaciona o fato de permanecer em Marabá por pouco tempo ser um obstáculo à obtenção 

de uma oportunidade de trabalho. Muitas mencionaram que optaram por atividades informais e autônomas 

devido à dificuldade de manter-se e, até mesmo, de firmar um contrato fixo com um empregador. 

Quando questionadas de forma geral se trabalham, considerando qualquer atividade que vise lucro, 

39 responderam que exercem algum tipo de trabalho. 14 atuam na esfera privada, 3 no setor público, enquanto 

21 trabalham de maneira autônoma.  

Do total de 83 participantes da pesquisa, 29 acreditam que o trabalho do marido pode ser considerado 

como um empecilho na busca por emprego em algum momento da vida. Destas, com exceção de duas que não 

obtiveram a vaga desejada pelo fato de serem mães e relatarem a questão custo x benefício (valor das 

mensalidades escolares e salários de babás confrontado com os salários oferecidos), as demais relataram algum 

tipo de discriminação sofrida, seja pela incerteza em relação às transferências; pelo pouco tempo de 



permanência na cidade; por não conhecerem as pessoas da nova cidade e não ter alguém para indica-las;  a 

impossibilidade de conciliar as missões do marido com a casa e os filhos.  

Sobre qualificação e capacitação profissional, 20 esposas consideram que a profissão do marido 

constituiu em obstáculo em suas buscas pelo aprimoramento técnico. Os motivos apresentados são diversos, 

como impossibilidade de alguém para ajuda-las com as crianças; mudanças pra localidades que não possuem 

instituições de ensino superior; mudanças frequentes de localidade em tempo inferior ao de conclusão do curso 

escolhido; incompatibilidade das grades curriculares do curso de origem para o atual. Muitas responderam que 

encontram amparo nas plataformas de educação à distância, o que solucionou algumas dificuldades 

encontradas neste trajeto. 

Quanto ao nível de escolaridade, foram obtidas as seguintes respostas: nove afirmaram possuir ensino 

médio; uma formada em curso profissionalizante; duas entrevistadas disseram ter concluído curso técnico; sete 

com ensino superior incompleto; 17 (dezessete) com ensino superior concluído; 10 (dez) são pós-graduadas; 

uma pós-graduanda; duas mestrandas e uma mestre. 

Quando questionadas sobre o desejo de estudar mais, 48 mulheres declararam que sim, gostariam de 

ter estudado mais; dez alegara que estão satisfeitas com a condição atual e não sentem vontade ou necessidade 

de estudar mais; oito pessoas responderam que estão estudando normalmente. As que gostariam de avançar 

nos estudos garantiram que, entre diversos motivos estão o cuidado com os filhos (8); dificuldades relacionadas 

com os processos de transferência (3); impossibilidade de conciliação entre trabalho e vida acadêmica (5); falta 

de recursos financeiros (8); processo de organização temporal (2); não existem as opções escolhidas nas 

cidades em que mora e já morou (3); falta de tempo (6).  

Diante da questão que investigava quantas cidades cada participante da pesquisa já morou, as 

respostas obtidas foram: três mulheres já moraram em duas cidades; 26 já passaram por duas cidades; 30 já 

foram domiciliadas em três cidades distintas; 9 em 5 localidades; uma esposa em 5; 4 entrevistadas em 6 

municípios; e, por fim, três responderam que Marabá é a primeira cidade da trajetória da família. 

Sobre a maternidade, 51 (cinquenta e uma) das interrogadas possuem filhos. Entre elas, 5 (cinco) não 

possuem ajuda na criação dos filhos, tendo o dever de cuidado concentrado apenas na figura da mãe; 28 delas 

contam com a escola; três contrataram babás; 12 mencionam o apoio do marido; 4 disseram que seus filhos já 

estão na fase adulta.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo que este trabalho encontre-se em fase inicial e em andamento, após uma análise geral dos 

dados obtidos, verificou-se que a maior parte das mulheres entrevistadas, esposas de militares do exército e 

residentes na cidade de Marabá-PA, não ocupam vagas de empregos formais. A dinâmica executada pelas 

Forças Armadas na condução de seus servidores pode ser um forte motivo para que ocorra esta questão. Os 

filhos também são considerados como obstáculo ao mercado de trabalho. Também existem as que optaram por 

dedicarem-se exclusivamente às atividades do lar que por si só já são intensas e possui um inestimável valor 

para a sociedade, uma vez que envolvem limpeza, preparo de alimentos e o cuidado com os filhos. Conclui-se 

que este grupo específico de mulheres carregam consigo várias questões gerais e globais que envolvem a 

questão atual da mulher, e também convivem com situações específicas de um outro arranjo. Essa outra 

conjuntura adicional, a leva a um outro patamar de dificuldade na busca pela estabilidade profissional, uma 

vez que é vista como uma mão-de-obra temporária por onde passa, além de já suportar todos os estigmas 

sociais que envolvem o ser feminino. 
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