
  

  

 

 

DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA 

39º Aniversário de Ingresso das Mulheres nas fileiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diuturnamente, por nossa Marinha. 

da Marinha do Brasil (MB) - No dia 7 de julho de 1980, por 

proposta do Almirante de Esquadra Maximiano Eduardo da 

Silva Fonseca, foi promulgada a Lei nº 6.807, que criou o, 

então, Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da Marinha. Esta 

iniciativa permitiu o pioneirismo da MB na incorporação de 

mulheres nas Forças Armadas. Assim, a data passou a ser 

celebrada como forma de prestar merecida homenagem a todas 

as mulheres que serviram e que continuam trabalhando, 

 

Inicialmente, as mulheres foram empregadas em serviços das áreas técnicas e 

administrativas. Ao longo do tempo, elas foram gradativamente ampliando sua participação e 

atualmente, estão presentes nos Corpos de Intendentes, Engenheiros, Saúde, Auxiliar da 

Marinha, Auxiliar de Praças e no Quadro de Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais. Em 2014, 

tivemos o ingresso das primeiras mulheres na Escola Naval, no Corpo de Intendentes; e com a 

alteração ocorrida na Lei de Reestruturação de Corpos e Quadros, em dezembro de 2017, as 

militares da MB passaram a ter a oportunidade de ocupar funções operativas, também, nos Corpos 

da Armada e de Fuzileiros Navais e, em 2022, de ingressarem nas Escolas de Aprendizes- 

Marinheiros, podendo então fazer parte do Corpo de Praças da Armada. 

Hoje contabilizamos 8.047 Oficiais e Praças do sexo feminino no Serviço Ativo, incluindo, 

Titulares ou Vice-Diretoras em várias Organizações Militares espalhadas pelo País, e diversas 

outras, trabalhando da Amazônia, às Ilhas Oceânicas e Antártica. Além disso, nossa Força 

possui, atualmente, duas mulheres Oficiais-Generais e continua a ser precursora na 

participação feminina entre as Forças Armadas brasileiras. 

Cabe ressaltar que recentemente a Organização das Nações Unidas (ONU), reconhecendo a 

capacidade e o desempenho de nossas militares em Missões de Paz, condecorou uma de nossas 

integrantes com o prêmio de Defensora Militar da Igualdade de Gênero. 

Esses avanços são o resultado natural do trabalho bem executado, iniciado com as pioneiras, 

mulheres que deixaram um legado de amor à Marinha, e serviram de inspiração para as gerações 

atuais que desbravam novas oportunidades e novas áreas de atuação. 

Portanto, ao celebrarmos o 39º aniversário do ingresso da mulher na Marinha, reconhecemos o 

entusiasmo e competência que caracterizam a trajetória de nossas militares e quão acertada foi 

a decisão de incorporá-las à nossa Força de Trabalho. Assim, exaltamos o seu valor concitando 

a cada uma das Senhoras a manter a constante qualificação técnica, a dedicação e o elevado 

espírito de equipe, trazendo sempre consigo a associação ímpar de amor à Marinha e 

determinação em bem executar suas tarefas, contribuindo para que tenhamos uma Instituição 

melhor a cada dia. 

Parabéns por mais um aniversário! 

VIVA A MARINHA! 


