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No primeiro passo 

A natureza não tem pressa 

Segue seu compasso 

Inexoravelmente chega lá... 

 

Se avexe não... 

Observe quem vai 

Subindo a ladeira 

Seja princesa ou seja lavadeira... 

Pra ir mais alto 

Vai ter que suar.” 
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RESUMO 

 

As desigualdades de gênero no mercado de trabalho brasileiro ainda estão atreladas à figura 

tradicional da mulher, e sendo intensificada quando se é esposa e possui filhos ou 

dependentes que necessitam de maiores cuidados. Esse perfil é mais intenso quando as 

mulheres são esposas de militares, visto que o patriarcalismo atribuído à carreira militar está 

inserido no cotidiano dessas famílias, tendo a mulher como uma figura associada ao lar, e a 

subordinação do marido. Além disso, a profissão do marido militar das Forças Armadas está 

ligada ao serviço de proteção da Pátria, devendo cumprir rigorosamente os preceitos da 

hierarquia e disciplina, o que inclui possíveis migrações compulsórias. Assim, os militares da 

União podem vir a serem migrantes, e, consequentemente, sua esposa pode ocupar a posição 

de tied mover, migrando para acompanhar a profissão do esposo, podendo tornar-se a ser um 

obstáculo para a sua inserção e permanência no mercado de trabalho formal.  

Desta forma, o objetivo deste trabalho é analisar os diferenciais nas características da 

participação no mercado de trabalho de esposas de militares da União, em relação às esposas 

de civis, considerando a situação migratória desses dois grupos. Para tanto, será utilizado 

como fonte de dados o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), do ano 2010, bem como o modelo logit como ferramenta metodológica. Os 

resultados confirmam a hipótese que as esposas de militares das Forças Armadas possuem 

menor participação em ocupações formal e maior na inatividade do que esposas de 

trabalhadores formais civis, tendo essa implicação forte relação associada principalmente à 

migração, e podendo ser agravada por outros fatores, como nível de instrução. Deste modo, 

com a constatação da hipótese pode-se concluir que as esposas de militares União, embora 

bem escolarizadas, são mais dependentes dos rendimentos do marido, em relação às esposas 

de civis, em parte em função do contexto migratório na qual estão inseridas.  

 

Palavras-chave: Mercado de trabalho; Desigualdade de gênero; Esposas de Militares; 

Migração de trabalho; Patriarcalismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The gender inequalities in the Brazilian labor market are still linked to the traditional figure of 

women, and are intensified when you are a wife and have children or dependents who need 

more care. This profile is more intense when women are military wives, since the 

patriarchalism attributed to the military career is inserted in the daily lives of these families, 

with the woman as a figure associated with the home, and the subordination of the husband. 

Besides that, the profession of the military husband of the Armed Forces is linked to the 

protection service of the Fatherland, and must strictly comply with the precepts of hierarchy 

and discipline, which includes possible compulsory migrations. Accordingly, the Union 

military may become migrants, and, consequently, his wife may occupy the position of tied 

mover, migrating to accompany the husband's profession, and may become an obstacle to 

their insertion and permanence in formal work. 

Therefore, the objective of this work is to analyze the differentials in the characteristics of the 

participation in the labor market of wives of the Union's military, in relation to the wives of 

civilians, considering the migratory situation of these two groups. For this purpose, the 

Demographic Census of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), from 

2010, as well as the logit model as a methodological tool, will be used as data source. The 

results confirm the hypothesis that the wives of military personnel in the Armed Forces have 

less participation in formal occupations and greater inactivity than wives of formal civilian 

workers, with this strong implication being associated mainly with migration, and may be 

aggravated by other factors, such as instruction level. Thus, with the verification of the 

hypothesis, it can be concluded that the wives of the Union's military, although well educated, 

are more dependent on the husband's income, in relation to the civilian wives, partly due to 

the migratory context in which they are inserted. 

 

Keywords: Labor market;  Gender inequality;  Military wives;  Work migration;  Patriarchy. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Em tempos atuais, mesmo após anos do início dos movimentos feministas, as 

mulheres ainda enfrentam desigualdade de gênero no mercado de trabalho e no âmbito 

privado, especialmente quando conviviam com cônjuge, filhos pequenos e/ou idosos mais 

velhos (NÓBREGA, 2019). A situação se agrava quando as mulheres são cônjuges de 

militares, já que os mesmo trazem para o âmbito doméstico, de forma mais intensa que nas 

famílias de civis, valores patriarcais adquiridos em sua carreira profissional, como, por 

exemplo, a hierarquização e disciplina, ou a submissão da mulher à autoridade paterna 

(SILVA, 2016). Além disso, a família do militar vivencia mudanças físicas e culturais com 

maior frequência que o restante da população civil, uma média de uma vez a cada dois ou três 

anos, de forma previsível (SILVA, 2010; PINTO; ANDRADE, 2015), o que pode dificultar 

além da inserção e permanência, o plano de carreira do cônjuge de militar em empregos 

formais ou até mesmo no empreendedorismo. Diante disto, o objetivo deste trabalho é 

analisar os diferenciais nas características da participação no mercado de trabalho de esposas 

de militares, em relação às esposas de civis, considerando a situação migratória desses dois 

grupos. Para tanto, serão considerados apenas casais heterossexuais, utilizando-se como fonte 

de dados o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do 

ano 2010, bem como o modelo logit como ferramenta metodológica. 

A importância relativa de estudar as famílias e a situação das mulheres nesse contexto, 

se dá, pois, a família é um elemento muito complexo e exige um entendimento profundo de 

sua evolução social ao longo do tempo, já que por muitas décadas foi fortalecida pela 

construção das relações de parentesco e da dominação masculina sobreposta à figura 

feminina, veiculada, na maioria das vezes, apenas ao cuidado do lar e dos filhos (SILVA; 

CHAVEIRO, 2009; ARRIAGADA, 2004). Os referidos autores ainda argumentam que, 

apesar da cultura patriarcal ter sido responsável pela divisão dos papéis de gênero, perdeu 

paulatinamente um pouco de sua força com as mudanças do setor industrial, que demandou, 

de forma mais emergencial, a participação ativa das mulheres. Essa necessidade de mulheres 

no setor industrial, modificou demograficamente a formação das famílias, no tocante à 

redução de tamanho e maior concentração de mulheres na posição de chefes de família. 

Entretanto, em 2015, as mulheres ainda recebiam salários 24% inferiores aos dos 

homens a nível mundial (ONU MUJERES, 2015). No Brasil, as horas médias que homens e 

mulheres se dedicavam semanalmente a afazeres domésticos, em 2009, eram de 10,2 e 25,1, 
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respectivamente (ALVES; CAVENAGHI, 2013). Logo, além da situação de desvantagens no 

mercado de trabalho, quando comparadas aos homens, a função, naturalizada socialmente, de 

cuidadora do lar e da família, ainda não se desvinculou totalmente da imagem feminina, 

acarretando para elas uma dupla jornada (ABREU, 1986; SCHUSSLER; FABRICIO, 2017; 

SIQUEIRA; FERREIRA; SILVA, 2018). Isso levanta uma discussão sobre a relação entre os 

valores cultivados dentro de cada família e a participação feminina no mercado de trabalho.  

Nóbrega (2019) estudou a situação de homens e mulheres, de acordo com diferentes 

tipos de arranjo domiciliar, e os resultados de sua pesquisa indicaram que as mulheres se 

encontram menos ocupadas e mais desempregadas/inativas, quanto maior for a demanda por 

cuidado em seu domicílio. Ou seja, quando há a presença de cônjuges, filhos pequenos e/ou 

idosos em idades mais avançadas. Ademais, o cenário se inverte quando considera-se apenas 

os homens, evidenciando o papel da esposa como suporte à sua carreira profissional. 

Entretanto, além de excluir os militares desta análise, a autora não considera os efeitos da 

migração sobre a participação de homens e mulheres em empregos formais. 

Se no mercado de trabalho existe um bônus por ser casado e ter filhos para os homens, 

isso se torna uma penalidade para as mulheres (WAJNMAN, 2016). A situação pode se 

agravar quando a mulher migra em função do emprego de seu esposo. Freitas (2009) afirma 

que no Brasil, a mobilidade regional para fins de trabalho não é tão incomum entre 

trabalhadores civis, diante das novas demandas organizacionais. Para Gaudemar (1977), os 

movimentos populacionais, que são fundamentalmente motivados pelo trabalho, são 

instrumentos do sistema capitalista que sustentam parte do funcionamento do mercado de 

trabalho, geralmente se direcionando para cidades com maior necessidade de mão de obra. No 

ano 2000 e 2010, 9,2% e 13,1% da população ocupada no Brasil, respectivamente, tinha 

realizado a mobilidade intermunicipal. Isso corresponde, em valores absolutos, a um 

crescimento na mobilidade intermunicipal de quase o dobro no decorrer de uma década, 

conforme Silva (2019). 

De acordo com Freitas (2000), os conflitos enfrentados na migração pelo profissional 

são estendidos, em maior agravo, aos seus cônjuges. Segundo Borba (2008), a pessoa que 

migra a trabalho, tem a firma como uma extensão de suas relações, enquanto que o cônjuge 

que a acompanha, encontra maiores obstáculos de adaptação, pois, além de não ter por perto 

família e amigos, também não se tem mais vínculo com o ambiente de trabalho (no caso de tê-

lo renunciado para realizar a migração com o cônjuge). Ainda complementa que, na presença 

de filhos, na maioria das vezes, fica a cargo da esposa ser o pilar emocional do lar, no que diz 

respeito à acomodação familiar em uma nova cidade e costumes, bem como à oferta de 
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cuidado e direcionamento dos filhos para um novo ambiente escolar. Então, conforme Silva, 

Melo e Anastácio (2009), os cenários possíveis para estas esposas são de uma mulher inserida 

na inatividade ou em ocupações que lhe permitam conciliar a dupla jornada, geralmente como 

autônoma, apesar de não mencionarem se esta situação se dá por opção ou por falta de 

oportunidade. 

No que tange à migração, na pesquisa de Bezerra e Vieira (2013), as esposas de 

engenheiros, que foram entrevistadas, apesar de nutrirem um sentimento de insatisfação 

profissional, dada a dificuldade de dar continuidade à sua carreira no novo local de moradia, 

abdicaram de suas vidas e conquistas em prol da realização do sonho profissional dos 

maridos. Este arranjo é denominado por Diniz (1999, p. 33) como “duas pessoas e uma 

carreira”, sendo esta uma decisão que implica conflitos psicológicos. Isso, pois, segundo 

Jacques (1996) e Laufer (2004), essa decisão é atrelada à pressão cultural da sociedade que se 

moderniza a cada dia, fazendo com que o trabalho seja visto não apenas como status social, 

mas também como a formação da identidade pessoal. Ressalta-se a isto que, conforme 

argumentado por Freitas (2000) e Silva, Melo e Anastácio (2009), no caso de empregados 

expatriados (que migram em função de trabalho para outro país), muitas empresas 

desconsideram as implicações da migração sobre seu funcionário e a família do mesmo, 

ofertando pouco ou nenhum auxílio quanto à adaptação dos mesmos.  

Com isso, pode-se observar um avanço nos trabalhos de Freitas (2000), Borba (2008), 

Silva, Melo e Anastácio (2009), e Bezerra e Vieira (2013), já que eles consideram o efeito da 

migração para a esposa que acompanha seu marido, por fins de trabalho do mesmo. Contudo, 

há a lacuna de não abordarem como a mesma situação se dá para as esposas de militares. Para 

Pinto e Andrade (2015), essa vida de migração por motivos de trabalho, cheia de incertezas e 

recomeços corriqueiros, pode ser vivenciada por muitas famílias de civis, mas é mais concreta 

entre os militares. Ao escolher esta profissão, o indivíduo já sabe das condições às quais 

estará sujeito, assim como as mulheres que se casam com eles e, consequentemente, com sua 

cultura, mesmo que não saibam quando e para onde será o destino, já que a migração não se 

dá em prol de um planejamento familiar, e sim da necessidade de uma missão das Forças 

Armadas.  

Pinto e Andrade (2015), Adão (2010) e Silva (2013) argumentam que, apesar da 

esposa do militar não fazer parte diretamente da estrutura hierárquica, nem da instituição 

militar, detêm uma função social nesta, formando uma identidade desterritorializada no 

decorrer da carreira do marido, mediante as diversas trocas culturais nos deslocamentos 

constantes. Martins (2013) discute que, enquanto o papel do militar é representado por um 



17 
 

homem pronto para a guerra e para a defesa do país, o papel da sua esposa é o de apoio 

secundário, assumindo as responsabilidades domésticas e familiares (SAMARA, 2002). As 

esposas de militares têm, então, suas vidas organizadas em função do seus maridos militares e 

das demandas da profissão do mesmo, ficando em uma condição de dependência, além de 

sujeitas à migração, que mesmo consentida e esperada, na maioria das vezes é indesejada 

(SILVA, 2008; MARTINS, 2013). 

A partir da literatura até aqui apresentada, pode-se perceber que, apesar de se ter 

estudos relacionados, de forma pontual, ao objetivo deste trabalho, pesquisas que abordam a 

migração dos militares, ou os efeitos de sua carreira sobre sua esposa, são pouco exploradas. 

Além disso, não foi encontrado nenhum estudo que discute a participação de esposas de 

militares no mercado de trabalho, impactadas pela migração da carreira militar, como o que se 

propõe aqui. Isso justifica a relevância acadêmica e social desta pesquisa que, ao comparar as 

características de participação no mercado de trabalho de esposas dos militares da União às 

esposas de trabalhadores civis, considerando a situação migratória destas, torna possível 

compreender melhor como cada fator se associa à ocupação das esposas, com dados e 

discussões que fomentem aportes teóricos para maior literatura no tema, bem como para 

políticas públicas de emprego, de gênero e assistenciais. 

A hipótese da qual se partiu é de que, dadas as condições inerentes à carreira militar, 

esposas de militares possuem menor participação em ocupações formais e maior na 

inatividade do que esposas de trabalhadores formais civis, tendo essa implicação forte relação 

associada principalmente à migração, e podendo ser agravada por outros fatores, como 

números de filhos pequenos, renda do marido, escolaridade e idade. Se constatada esta 

hipótese, pode-se inferir que esposas de militares são tidas como dependentes financeiras no 

arranjo domiciliar em maior proporção que as esposas de civis. Estas últimas, por sua vez, 

têm seu rendimento como complemento da renda domiciliar, com a necessidade de se inserir 

em maior proporção no mercado de trabalho, inclusive por não terem tanta proteção social 

quanto às esposas de militares.  

Um exemplo dessa maior proteção dada às esposas de militares, quando comparadas 

às esposas de civis, é o direito à pensão por morte vitalícia, sem restrições. Outro exemplo é 

que, apesar de saúde, educação e assistência social serem direitos resguardados a todos os 

brasileiros constitucionalmente, diante da realidade vivenciada pelo militar, o governo federal 

outorga à família dos mesmos, direitos assistenciais e amparos sociais adicionais, como na 

saúde e moradia, previstos no Estatuto das Forças Armadas (BRASIL, 1980, Art. 50º). 

Adicionalmente, pode-se citar o maior apoio à educação para os filhos, a exemplo dos 
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colégios militares, que possuem maior quantidade de vagas destinadas aos filhos de militares 

(SOUZA, 2016).  

Contudo, as questões aqui abordadas, apesar da escassez de referencial, podem 

implicar em algumas contribuições e efeitos demográficos. A cultura mais patriarcal na qual 

as esposas dos militares estão inseridas pode influenciar sua menor participação no mercado 

de trabalho formal, quando comparadas às esposas dos demais trabalhadores formais. Por 

outro lado, a sociedade está cada vez mais amena, mudando, mesmo que lentamente, em 

relação à desconstrução dos valores patriarcais. Sendo assim, pode ocorrer que a situação 

migratória constante tenha um peso mais considerável sobre a menor ocupação formal por 

parte das esposas dos militares que das esposas dos trabalhadores civis.  

Ademais, se há segurança financeira, principalmente se o provedor do lar venha um 

dia a faltar, dada a estabilidade profissional dos militares com direito de pensão por morte aos 

dependentes, é mais provável que os cônjuges dos militares não se preocupem tanto com a 

inserção no mercado de trabalho, podendo assim melhor se adaptar a uma vida dedicada ao lar 

e família. Caso contrário, ou seja, se a proteção social e financeira não é tão certa, como 

ocorre entre trabalhadores civis da iniciativa privada, a necessidade de complemento de renda 

se torna um impulsionador para a maior inserção do cônjuge no mercado de trabalho. 

De acordo com Nóbrega (2019), é preciso refletir sobre a maneira que a sociedade será 

conduzida, já que, no caso de querer assumir as mulheres como responsáveis pelo cuidado 

doméstico e familiar, é necessário dar apoio à qualidade de vida das mesmas em sua velhice, 

pois, com a menor fecundidade observada no país, haverá um menor número de filhos que lhe 

prestarão cuidado, além de que muitas delas não alcançarão a aposentadoria. Por outro lado, 

complementa, no caso de assumir as mulheres como igualmente capazes e responsáveis aos 

homens, em trabalhar e se sustentar, é necessário cuidar para que os diferenciais de gênero no 

mercado de trabalho sejam extintos e que mulheres tenham as mesmas oportunidades e 

valorização que os homens, no que diz respeito à sua mão-de-obra. Nesse sentido, os 

diferenciais de gênero no mercado de trabalho se aplicam a todas as mulheres, 

independentemente de seu arranjo domiciliar, mas podem se intensificar em decorrência 

deste, especialmente sobre esposas e ainda mais sobre esposas de militares.  

Logo, compreender as desigualdades nos faz refletir acerca do que é necessário para se 

viver em uma sociedade mais equitativa, que proporcione qualidade de vida a todos e não 

apenas a um nicho populacional, principalmente com todas as alterações na organização 

social e familiar vivenciadas atualmente (NÓBREGA, 2019). Ademais, para Queiroz e Santos 

(2015), é preciso reconhecer os fluxos migratórios da população, uma vez que a partir destes 
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se pode entender melhor o funcionamento dos deslocamentos populacionais em seus 

contextos diversos, como também possibilitar uma melhor compreensão da realidade 

econômica de cada região. 

Desta forma, para o alcance do objetivo geral, além deste capítulo introdutório, este 

trabalho conta com um segundo capítulo, que visa atingir o objetivo específico de explorar 

alguns fatos históricos, relacionados à evolução do ser esposa na sociedade e no mercado de 

trabalho ao longo do tempo, bem como discutir os fatores associados à sua inserção na vida 

ativa laboral, como, por exemplo, a escolarização feminina, o número de filhos nascidos 

vivos, os desafios das carreiras profissionais do seu esposo, e a migração de família. O 

segundo capítulo ainda contempla o alcance do objetivo específico de investigar os 

diferenciais entre militares e civis, em relação à composição familiar, contrato de trabalho, 

seguridade social, entre outros benefícios e direitos. O terceiro capítulo, por sua vez, se dedica 

aos aportes metodológicos, tanto do tratamento dos dados e das variáveis a serem analisadas, 

quanto do modelo empírico adotado, viabilizando assim o alcance do objetivo de analisar os 

diferenciais nas características da participação no mercado de trabalho de esposas de 

militares, em relação às esposas de civis, por meio de uma análise descritiva e da aplicação do 

modelo logit, o resultado de análise que pode ser observado no quarto capítulo. Ademais, o 

quinto capítulo se dedica às considerações finais, trazendo as principais impressões e 

conclusões desta pesquisa. 
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2. O SER ESPOSA DE MILITARES E DE CIVIS NA SOCIEDADE BRASILEIRA  

2.1 A instituição familiar e as esposas em diferentes sociedades, no mercado de trabalho 

e no tempo 

 

No início do século XIX, a família brasileira estava inserida em um contexto 

culturalmente marcado pelo fomento da agricultura e da pecuária, pelo desenvolvimento das 

grandes propriedades rurais e por um sistema centrado na mão de obra escravista africana, 

cujo objetivo era a ampliação da produção dos canaviais, bem como das exportações de café 

no Estado de São Paulo (CUNHA, 2009; SAMARA, 2002). E, no que se refere à sociedade 

ruralista, em que predominou a exploração agrária, destacou-se o modelo de família 

patriarcal, cujo casamento geralmente era realizado apenas por uma determinada parte da 

população, uma vez que casar, tanto no religioso como no civil, trazia elevados custos, os 

quais eram tidos como obstáculos para legalizar a união. Desta maneira, o casamento era mais 

restrito às famílias da alta classe social, que celebravam a expansão de negócios através dos 

laços matrimoniais (SCHMACHCHTENBERG, 2012; SAMARA, 2013; DURHAN, 2015).  

Esse tipo de família patriarcal estava associado à imagem de dominação do homem e 

subordinação da mulher (CORRÊA, 1981). Isso, pois a instituição familiar era organizada 

baseada nos valores e nos costumes morais de uma sociedade que impunha, tanto aos homens 

quanto às mulheres, qual deveria ser o papel social de cada um (DURHAN, 2015). Deste 

modo, as tomadas de decisões formais, dentro do lar, eram definidas pelo esposo, visto que o 

mesmo assumia um papel de protetor da família, enquanto a esposa assumia o cargo de 

administradora do lar, assim como o de pilar afetivo familiar (TENO et al., 2011; SAMARA, 

2002).  

      No decorrer de todo o século XIX, ocorreram diversas transições políticas e 

socioeconômicas como, por exemplo: o crescimento econômico no sul do Brasil, dada a 

maciça produção do café; a independência do Brasil, em 1822; a abolição dos escravos, em 

1888, que impactou, inclusive, as relações de mão de obra, e trouxe, ao país, a passagem para 

o trabalho livre, bem como imigrantes estrangeiros; o desenvolvimento ferroviário e a 

Proclamação da República, em 1889 (CUNHA, 2009). Todos esses fatores encadearam 

mudanças demográficas na população brasileira, bem como alterações na dinâmica do 

mercado de trabalho, visto que surgiram novas aberturas para empregos oriundos do 

crescimento industrial, sendo que uma parte desses empregos foi ocupada pela mão de obra 

feminina (SAMARA, 2002). Para Samara (2002), essa oportunidade para inserção feminina 

no mercado de trabalho ocorreu devido ao desenvolvimento da produção do café. 
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Ainda na metade do século XIX, o modelo de família patriarcal foi perdendo sua força 

por causa da industrialização e em virtude da migração dos homens para outras localidades 

visando melhores oportunidades econômicas. Mediante esses e outros fatores, atribuiu-se às 

mulheres a responsabilidade do lar e a chefia do domicílio. Reflexo disso é que, de acordo 

com o censo de 1872, cerca de 30% dos lares eram chefiados por mulheres (SAMARA, 

2002), sendo nos domicílios mais pobres, a maior concentração de mulheres chefes de família 

(GOLDANI, 1994). 

A força das tradições patriarcais ainda interfere no que tange às tomadas de decisões 

dentro dos domicílios, já que, culturalmente, todo o poder foi centralizado na figura 

masculina. Contudo, mesmo que as mulheres venham se emancipando nos espaços de chefes 

de família, de provedoras do lar e sendo até melhores remuneradas em relação aos maridos, 

observa-se que elas, em determinados contextos, são responsáveis pela manutenção do 

patriarcalismo, pois não aceitam se sobrepor à decisão do marido para não o coagir ou 

inverter a posição dos papéis que ocupam dentro da família (MENDES, 2016).   

Mendes (2016) apontou em seu estudo, que a maioria das mulheres que são as 

principais colaboradoras econômicas da família, ainda concordam em manter a figura 

masculina anfitriã das regras, mesmo elas assumindo que são as financiadoras da família. Por 

isso, nota-se que a cultura mais patriarcal, ainda que em contextos domiciliares sustentados 

pelas mulheres, é absorvida socialmente pelos membros familiares, e acaba, assim, definindo 

determinadas posturas para cada um dos sexos.  

Essas mudanças foram se intensificando no decorrer do final do século XIX, e ainda 

mais fortalecidas no século XX, de modo que as hierarquias entre esposas e maridos foram 

perdendo sua importância. Dessa maneira, na medida em que a sociedade foi se 

modernizando, os arranjos familiares também se diversificaram em virtude das mudanças 

sociais, culturais e demográficas (CAMARANO; CARNEIRO, 2016; SILVA; CHAVEIRO, 

2009). 

No que diz respeito às mudanças sociais e culturais, houve uma redução no número de 

casamentos, devido a postergação dos matrimônios, a desvinculação do sexo ao casamento e 

mudanças significativas da função social feminina em relações aos padrões tradicionais de 

gênero. Além disso, a maior mortalidade masculina contribuiu também para o aumento de 

mulheres viúvas (VILLA, 2012; CAMARANO et al, 2004; MEDEIROS e OSÓRIO, 2000; 

WAJNMAN, TURRA, 2010). Existem outros fatores sociais que também estão associados às 

mudanças na composição da família, como o surgimento dos métodos contraceptivos, a maior 

escolarização feminina, a priorização pelo mercado de trabalho por parte das mulheres, uma 
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maior permanência dos jovens adultos dentro do domicílio paterno (WAJNMAN, 2006; 

WAJNMAN, et al 2006). Todos esses fatores estão correlacionados às mudanças 

demográficas, uma vez que vêm acarretando a redução da fecundidade e o envelhecimento 

populacional (VILLA, 2012). 

Exemplo disso é que a Taxa de Fecundidade Total (TFT) brasileira, em 1960, era em 

média 6,3 filhos, decrescendo para 4,4 em 1980, e para 2,6 em 1990, sendo que no ano de 

2000, a tendência foi de continuidade do declínio, com uma média de 2,3 filhos por mulher, 

chegando a 1,83 filhos por mulher em 2010. Um dos motivos para o declínio da fecundidade 

se deu através da crescente inserção feminina em atividade laborativa, uma vez que muitos 

filhos demandam maior tempo de dedicação e atenção dos pais, principalmente, um maior 

consumo do tempo da mãe (MEDEIROS; SOUSA; GUIMARÃES, 2004; SOUZA, 2016; 

VILLA, 2012).  

A decisão de ter filhos impacta significativamente na presença das esposas no mercado 

de trabalho (SOUZA et al, 2016; SOUZA, 2002). Para Pazello e Fernandes (2004), a inserção 

da mulher na maternidade resulta em efeito negativo no mercado de trabalho. Os mesmos 

autores enfatizam que as mulheres sem filhos estão em maior quantidade na ativa jornada 

laboral. De acordo com os estudos de Guimarães, Figoli e Oliveira (2010), a idade de inserção 

das pessoas no mercado, se dá a partir dos 15 anos de idade. Souza et al. (2016) argumentam 

que nos anos de 2000, cerca de 65,68% das mulheres unidas, de 15 a 49 anos, estavam 

inseridas no mercado de trabalho, e ao entrarem na maternidade, ou seja, após terem o seu 

primeiro filho, sua participação na atividade laboral passou para 60,57%, ou seja, uma 

redução de 5,11%. Maron e Meulders (2007) reforçam a afirmativa de que a demanda por 

filhos pequenos e em idade escolar, impõe maiores responsabilidades maternais e prejudicam 

as mães em relação à formação profissional. Ainda para os mesmos autores, outro efeito 

negativo é postergar a trajetória de carreira laboral das mães e aumentar muito mais o tempo 

para a conquista de melhores rendimentos. Essas esposas com filhos, comparadas às sem 

filhos, têm impactos negativos mais severos, principalmente se os filhos forem pequenos 

(PAZELLO, 2006). 

A mesma situação ocorreu para as mães com a chegada do segundo filho. Na década 

de 2000, a participação das mulheres unidas, com idades de 15 a 49 anos, com filhos de até 

dois anos de idade, também foi menor no mercado de trabalho, passando de 61,01% para 

58,97% (SOUZA et al, 2016). Um fato interessante, abordado por Pazello (2006), foi que, no 

caso das mulheres com “barriga gêmea”, ou seja, o nascimento simultâneo de dois filhos, os 
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efeitos na participação das mães no mercado de trabalho causam impactos negativos de -

2,44% para as mulheres unidas em idades de 15 a 40 anos, mas esse efeito reduz com o passar 

dos anos, conforme o crescimento das crianças. 

Por conseguinte, as mães com três filhos ou mais, seguem a mesma tendência de 

redução na participação no mercado de trabalho. As mulheres unidas, de 15 a 49 anos de 

idade, que possuem três ou mais filhos, estão cerca de 7.72% menos inseridas no mercado de 

trabalho na década de 2000 (SOUZA et al, 2016). Ou seja, quanto maior o número de filhos 

tidos, maiores serão os impactos das mães na inserção ou permanência no mercado de 

trabalho. Porém, esses efeitos se intensificam de acordo com a idade dos filhos. 

Para Fernandes (1998), os filhos pequenos aumentam os afazeres domésticos, 

principalmente porque as mães precisam de mais tempo para cuidar deles. De acordo com 

Costa (2007), filhos com idade de 0 a 3 anos afetam negativamente a mãe quanto à sua 

inserção e permanência no mercado de trabalho. Segundo o mesmo autor, quanto menor a 

idade do filho, menor a atividade da mãe no trabalho laboral, ou seja, filhos pequenos têm 

uma relação negativa com o trabalho da mãe (SOUZA, 2002).  

Contudo, à medida que os filhos passam à idade mais adulta, reduz-se gradativamente 

a quantidade de mulheres na condição de inatividade, isto é, aos poucos, os filhos mais velhos 

não produziriam efeitos negativos para as mães que se inserirem no mercado de trabalho 

(FERNANDES, 1998; SOUZA, 2002), tendo em vista que a relação de entrada dos filhos na 

creche/escola favorece positivamente a mãe a participar do mercado de trabalho, uma vez que 

os serviços do lar, atribuídos a ela, serão minimizados (COSTA, 2007; ÁVILA; FERREIRA, 

2014). É importante ressaltar que a educação básica deve ser ofertada gratuitamente pelo 

governo, além de ser assegurada pela resolução nº 2 de 2018, do Conselho Nacional de 

Educação, que trata como obrigatória a inserção da criança na escola, devendo, assim, estar 

regularmente matriculada em alguma instituição de ensino básico, a partir dos 4 anos de 

idade.  

É importante frisar que estes efeitos negativos na atividade laboral das mães são mais 

intensos para as mulheres com maior grau de instrução, visto que essas mulheres mais 

escolarizadas, tendem a estarem mais inseridas no mercado de trabalho (BECKER, 1981; 

MACIEL; MESQUITA, 2004). Para Kreps e Clark (1975), um possível perfil de participação 

das esposas na atividade laboral se dá, levando em consideração algumas variáveis, entre as 

quais se destacam: a idade da mulher, número de filhos tidos, idade dos filhos, ocupação do 
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cônjuge, renda domiciliar e o nível de instrução. Ainda de acordo com os mesmos autores, a 

participação feminina na atividade laboral é oriunda da maior escolarização da mulher, o 

declínio da fecundidade, bem como os rendimentos monetários salariais cada vez mais 

elevados para as mulheres, tornando um fator atrativo. De acordo com Barbosa (2014), a taxa 

de participação feminina no mercado de trabalho se eleva, à medida que aumenta o nível de 

instrução das mulheres. Ainda de acordo com o mesmo autor, as mulheres com maior grau de 

instrução, com 11 anos de estudo ou mais, apresenta uma tendência estável na atividade 

laboral, diferentemente das mulheres com menor escolarização, que apresenta efeito negativo, 

ou seja, de queda na participação no mercado de trabalho. 

Em contrapartida, as mulheres com menores rendimentos, ou seja, as mais pobres, são 

as que mais permanecem (mesmo com filhos) na atividade laboral (FERNANDES, 1998). 

Ainda segundo o mesmo autor, esse fato pode ser justificado por questões financeiras, em que 

as mulheres mais pobres não podem se dedicar com exclusividade aos filhos, devido ao 

orçamento familiar. Outra hipótese do autor é a de que as mães mais ricas, que são as mais 

escolarizadas, priorizem o contato mais próximo com seus filhos em nome da qualidade de 

vida deles. 

Dessa maneira, o casamento se torna um desafio para as famílias em que as 

responsabilidades familiares aumentam com o casamento. Wajnman e Turra (2010) explicam 

que o tamanho das famílias vem decrescendo ao longo dos anos, uma vez que a demanda por 

criança aumenta o custeio, o que levaria ainda mais um crescimento das despesas e reduziria a 

qualidade de vida, bem como demandaria maiores custos com a escolarização, por exemplo 

(BECKER, 1981). 

Em virtude desse processo de questões econômicas, Weiss (1997) complementa 

considerações sobre família e casamento levantando uma discussão sobre a divisão do 

trabalho entre esposa e marido: a esposa estaria mais propensa a se concentrar na 

produtividade do capital doméstico, enquanto o marido se dedicaria à carreira profissional. 

Para Richardson (2000), chama-se “o mercado de casamento”, que só ocorreria o enlace 

matrimonial caso fosse vantajoso economicamente tanto para o marido quanto para a esposa, 

pois essa decisão de casar está atrelada à soma das remunerações e o ganho contínuo de bens 

ao longo do casamento (BERGSTROM, 1997; BECKER, 1981).  

Weiss (1997) e Richardson (2000) afirmam que essa divisão de trabalho realizada 

entre a esposa e o marido, atende aos interesses dos meios de produção de mercado, e o 
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casamento, desde o século XX, vem sendo visivelmente estruturado para atender a 

produtividade econômica do mercado de trabalho, que segundo o censo de 2000 e 2010, vem 

aumentando as idades do matrimônio das mulheres, que passou de 28,8 para 31,2 anos de 

idade, respectivamente (VIEIRA; ALVES, 2016).  

Portanto, o estilo de vida das famílias foi se transformando ao longo do século XX, 

visto que as esposas passaram a participar das atividades laborativas e a contribuir com a 

renda do domicílio (GOLDANI, 1994). Ou seja, essas mulheres não se restringiam apenas às 

atividades domésticas (GARCIA; RODARTE; COSTA, 2009). Esse desenvolvimento no 

mercado desencadeou uma maior procura de mulheres por formação e aumento da 

escolarização. Além disso, a atividade laborativa surgiu como uma oportunidade para essas 

mulheres completarem a renda domiciliar.  

Nesse contexto, a maior inserção feminina no mercado de trabalho se deu em meio ao 

excesso de demanda de mão-de-obra na consolidação de uma economia com base industrial e 

de serviços, fazendo destas trabalhadoras um “mal necessário” (PROBST; RAMOS, 2003; 

MÉNDEZ; 2011). Ademais, além da situação de desvantagem quando comparadas aos 

homens no mercado de trabalho, a função naturalizada socialmente de cuidadora do lar e da 

família, não se desvinculou de sua imagem, acarretando para elas em uma dupla jornada 

(ABREU, 1986; SCHUSSLER; FABRICIO, 2017; SIQUEIRA et al 2018). 

Para Marri et al (2016), as mulheres vêm diminuindo sua posição inferior em relação 

aos homens, especialmente aquelas que ficavam apenas restritas ao ambiente doméstico. 

Ainda se encontra uma ampla divisão sexual do trabalho, inclusive em relação aos grandes 

diferenciais de salário entre homens e mulheres, mesmo obtendo um maior nível de 

escolaridade em relação ao homem (GARCIA et al 2009). Segundo dados da ONU 

MUJERES (2015), em 2015, as mulheres ainda recebiam salários 24% inferiores aos homens 

a nível global, o que representa uma desvalorização da mão-de-obra feminina.  

Segundo Garcia et al (2009), em relação às mulheres existe a dupla jornada de 

trabalho, o que requer mais da mulher em relação à sua organização do tempo para conseguir 

cumprir a atividade doméstica e qualquer outra atividade laborativa. Particularmente, para 

Siqueira, Ferreira e Silva (2018), quando as mulheres começaram a exceder as atividades do 

lar em busca de inserção no mercado de trabalho, sentiram o peso da desigualdade de gênero 

dentro desse contexto (NÓBREGA, 2019; MYRRHA; ANDRADE; SIVIERO, 2017). 

A emancipação feminina vem contribuindo com um maior vínculo de mulheres no 

mercado de trabalho, além de “frear” a desigualdade de gênero, o que tem acontecido com a 

diminuição do trabalho informal feminino no Brasil (NOBREGA, 2019). Dessa forma, nota-
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se que as coortes mais jovens têm mais autonomia pessoal e profissional, cuja participação na 

vida laboral é maior, além de conquistado um alto índice de instrução comparadas às outras 

coortes anteriores (GONZAGA et al 2003). Além disso, essas mulheres mais jovens atuam de 

maneira significativa em uma sociedade economicamente ativa com a sua força de trabalho 

feminina (NOBREGA, 2019), sendo a renda domiciliar uma variável que possui forte relação 

com a atividade laboral das mulheres. De acordo com Souza (2002), as mulheres jovens com 

até 24 anos, bem como as mulheres mais maduras, com idades a partir de 56 anos, são as 

menos ativas no mercado de trabalho. Uma possível explicação para a baixa participação na 

vida laboral, ainda de acordo com o mesmo autor, no caso das mulheres mais jovens, pode 

estar associada a preparação da qualificação profissional, ou seja, ainda não iniciaram sua 

jornada no mercado de trabalho. Já para as mulheres mais velhas, pode ser por estarem se 

despedindo na vida laboral, tendo em vista a chegada da aposentadoria. 

Para Costa (2007), a mulher esposa tem menor chance de estar ativa na jornada de 

trabalho em relação às não casadas, principalmente se os rendimentos monetários do esposo 

forem elevados, ou seja, quanto maior for o ganho do marido, menor é a chance da 

participação da esposa no mercado de trabalho (FERNANDES, 1998).  

De acordo com Gonçalves et. al (2016), no decorrer das últimas duas décadas, a 

inserção da mulher no mercado de trabalho teve crescimentos significativos, que pode estar 

relacionado às mudanças femininas na sociedade, e ao papel social que a mulher vem 

exercendo. Gonzaga et al (2003) explicam que as mulheres mais jovens estão trabalhando em 

quantidade maior que as coortes mais velhas. É provável que essas mulheres mais novas, com 

inserção no mercado de trabalho a partir dos anos 70 ao início dos anos 80, tenham 

conquistado sua autonomia. Isso faria com que elas se tornassem cada vez mais propensas a 

participar da atividade laborativa, diferentemente das coortes mais velhas, uma vez que foi 

mais elevado o declínio da participação feminina das mais velhas em relação às mais jovens, 

devido ao baixo grau de instrução. Desta maneira, as coortes mais jovens, com maior nível de 

instrução, tem média maior de jornada de trabalho em relação às coortes de mulheres mais 

idosas (HOFFMANN; LEONE, 2004). Por outro lado, Santos e Sedlacek (1990) destacam em 

seus estudos, que as mulheres cônjuges são relativamente jovens, em uma idade média de 35 

anos, e têm jornadas laborais semanais em torno de 37 horas. Em contrapartida, as mulheres 

chefes de família que são relativamente mais velhas, com idade média de 39 anos, e sua 

atividade laboral é mais intensa, tem por volta de 42 horas. Isso demonstra que as mulheres 

chefes de família são mais ativas no mercado de trabalho em relação às mulheres que 

possuem cônjuges. 
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Além desses fatores, a região geográfica também possui influência quanto à 

participação feminina no mercado de trabalho, visto o desenvolvimento econômico do lugar, 

as melhores oportunidades, e os fatores demográficos e culturais. Diante desses fatores, 

quando se refere à oportunidade de emprego formal para as mulheres, observa-se que as 

Regiões Sul e Sudeste são mais vantajosas para elas se inserirem no mercado de trabalho 

formal, em comparação às outras regiões do país (NÓBREGA, 2019). A região Sudeste, por 

exemplo, se destaca por possuir São Paulo, a grande metrópole do país, responsável pela 

maior urbanização e industrialização do Brasil. Nesta região, a participação feminina no 

mercado de trabalho teve um crescimento de 45% para 53%, nos anos de 1992 para 2002. No 

Sul, a probabilidade de a mulher entrar no mercado de trabalho formal é 11% maior 

comparando com a mesma região Sudeste (LIMA et al., 2017). Dessa forma, 

economicamente, as regiões Sul e Sudeste oferecem desenvolvimento industrial e mais 

oportunidades para que as mulheres adentrem no mercado formal. A Região Sudeste, embora 

seja mais desenvolvida que a Sul, apresenta maiores desigualdades sociais. Entretanto, na 

Região Centro-Oeste, Lima et al,. (2017) afirmam que, nessa região, as mulheres ficam em 

desvantagem, pois diminui em 12,2% a sua inserção no mercado formal. Mas quando se 

refere às regiões Norte e Nordeste, a desvantagem para as mulheres no mercado de trabalho é 

predominante. Para o mesmo autor, a Região Norte é 43,1% inferior para a mulher estar em 

algum emprego formal. Na Região Nordeste, a chance de a mulher ter emprego formal é 

32,4% menor. Mas, se compararmos esses dados com a afirmação de Scorzafave e Menezes-

Filho (2001), eles contrapõem-se literalmente, pois as mulheres que possuem domicílio nas 

regiões Norte e Nordeste, ficam em posição de desigualdade em relação às mulheres que 

moram no Sudeste, pois elas não têm as mesmas oportunidades laborais por estarem em 

regiões onde não são desenvolvidas economicamente, a não ser que se leve em consideração 

apenas as mulheres que estejam inseridas no contexto da informalidade. 

Por isso, pode-se dizer que o desenvolvimento industrial acarretou um deslocamento 

maior de pessoas para as grandes regiões, onde se difundiu devido as diversas opções de 

atividades laborativas, sendo as regiões Sul e Sudeste mais desenvolvidas, conforme cita 

Teixeira (2017). Além desse autor, Dantas (2017) também identifica que as Regiões 

Metropolitanas são mais sugestivas em relação a oportunidades de emprego, como também de 

muita produtividade econômica.   

2.1.1 Diferenças entre as famílias de militares e de civis 
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Segundo Silva (2008), em uma pesquisa antropológica realizada com a presença de 

militares e familiares, percebeu-se que a família do militar apresenta traços patriarcais e 

fundamentos éticos e morais mais rígidos comparados a outros grupos familiares. Ainda de 

acordo com o mesmo autor, a figura masculina expressa mais autoridade no contexto da 

família, pois na maioria das vezes, as esposas, principalmente aquelas casadas com militares 

oficiais, contribuem voluntariamente e afetivamente com a carreira do marido. Desse modo, 

essas esposas, em especial as mais idosas, reproduzem essa hierarquia e essa ética militar 

entre si e seus filhos (SILVA, 2013; ADÃO, 2010). Essa construção de rigidez em relação à 

construção de valores éticos e morais, é oriunda do Estatuto das Forças Armadas da União, 

que reforça hierarquia e disciplina dos militares. 

Silva (2013) e Silva (2010) dizem que as esposas de oficiais precisam agir com muito 

cuidado na forma como se comportam socialmente para não denegrir a imagem do esposo 

militar. Essas esposas de oficiais tendem a construir condutas baseadas na carreira de seus 

maridos militares, a começar do auxílio fraterno, companheirismo e contribuindo com a 

melhoria da relação do superior com seu esposo (CHINELLI, 2008). O exemplo das esposas 

de militares, em sua maioria mulheres de oficiais, que se tornam voluntárias em organização e 

participação de eventos e reuniões com outras famílias de militares (SILVA, 2013; SILVA, 

2010).  

Esses valores militares se estendem, inclusive, ao casamento das mulheres com 

militares das Forças Armadas, que apresenta um ritual inerente à cultura do militar. Essas 

cerimônias acontecem em ambientes de propriedade das Forças Armadas, como a exemplo da 

Capela dos Colégios militares ou outros (CASTRO, 2018). Ainda de acordo com Castro 

(2018), curiosamente, na cerimônia acontece o tradicional ritual do “cruzamento de espadas” 

que sela a aliança do casal com o universo militar. Em entrevistas realizadas com Esposas de 

Militares, Castro (2018) identificou que essas trocas de alianças com o marido militar 

representam um casamento com a profissão do seu esposo, o que não acontece, 

simbolicamente, no casamento de civis.  

Diferentemente dos civis, os familiares de militares, quando adentram ao universo das 

Forças Armadas, reconhecem os dilemas que acompanham a carreira do militar, tendo o 

deslocamento geográfico como um dos principais fatores vivenciados pelas famílias de modo 

mais intenso. Ender (2006) abordou em seu estudo, uma absorção de maior stress de 

familiares de militares, em função desse deslocamento para outras localidades, bem como 

angústia e temor pelo risco de morte do esposo.  
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Ademais, assim como nas famílias de civis, as famílias de militares também sofrem 

com os impactos decorrentes da migração, dada pelas dificuldades da criança em idade 

escolar e pela diminuição da comunicação nas suas localidades de origem (ENDER, 2006; 

LINCOLN et al, 2008). 

No próximo tópico, observa-se que a Constituição da Classe Militar Brasileira explica 

a função e o papel de cada força, marinha, exército e aeronáutica. A partir de então, será 

possível compreender que as missões dos militares em prol da segurança nacional interferem 

no cotidiano das famílias, especialmente das esposas de militares que vivenciam obstáculos 

como todas as outras famílias para se inserirem no mercado de trabalho, tais como: 

mobilidade geográfica, filhos, responsabilidade por pessoas idosas, escolaridade, adversidades 

do cotidiano, dentre outros (DRUMMET et al, 2003; RIVIERE; MERRILL, 2011; 

MARTINS, 2013). 

 

2.1.2 A constituição da classe militar no Brasil 

 

Os militares da União estão subordinados ao Ministério da Defesa, que atualmente é 

um órgão do Governo Federal responsável pela administração das Forças Armadas, as quais 

estão incumbidas da Segurança Pública Nacional, sendo estas compostas pela Marinha, o 

Exército e a Aeronáutica (SILVA, 2016). Desde o advento da composição das Forças 

Armadas, compete a elas os papéis de políticas de proteção do território brasileiro, isto é, 

zelar pela garantia da Lei e da Ordem, cabendo, quando for caso necessário, “dar a vida” em 

defesa da pátria (BRASIL, 1980). 

Nesse sentido, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, embora pertençam ao mesmo 

controle do Ministério da Defesa, atuam em áreas de segurança nacional específica. A 

Marinha vem trabalhando como um poder naval relevante para proteção das fronteiras 

marítimas com um plano estratégico de monitoramento auxiliado pelo Governo Federal, 

capaz de contribuir com operações militares de grande porte (BRASIL, 1999; CAROLI, 

2010). Além disso, a Marinha do Brasil expande sua atuação política de governo, 

principalmente estendendo para fora do país, quando necessário (CAROLI, 2010). 

O Exército Brasileiro vem atuando em favor de uma política de segurança nacional, ou 

seja, protegendo o território brasileiro contra invasões externas (DALL´AGNOL, 2015). Nos 

contextos hodiernos, em momentos relevantes para o país, o exército pode ser convocado para 

garantir a lei e preservar a ordem atuando principalmente em situações de emergência social, 
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como calamidade pública, desastres aéreos e terrestres, dentre outras situações que obrigam a 

presença do exército (ANDRADE et al, 2019).  

No que diz respeito à aeronáutica, ela é acionada para agir no monitoramento, controle 

e proteção do tráfego aéreo. Nesse sentido, a Força Aérea Brasileira (FAB) dedica-se em 

atividades de risco como catástrofes aéreas e missões de resgate nacional e internacional, 

além de desenvolver o serviço de inteligência investigativo de acidentes aeronáuticos, bem 

como tomar medidas preventivas e fiscalizar o transporte aéreo, incluindo as pistas e as 

decolagens das aeronaves (BRASIL, 2016; GONZALES, 2008). 

 

2.1.3 Diferença de direitos e deveres entre profissionais civis e militares 

 

Neste contexto militar, observa-se que a classe das Forças Armadas da União 

(Marinha, Exército e Aeronáutica) têm seus direitos e deveres regulamentados pelo Estatuto 

das Forças Armadas, que é regido pela Lei nº 6.880, criada em 9 de dezembro de 1980. Os 

deveres, respaldados nesta lei, são incumbências atribuídas aos membros das Forças Armadas. 

Entre os deveres, destacam-se a hierarquia e a disciplina (THOMAZI, 2008). A hierarquia 

militar é a base que norteia os diferentes níveis das autoridades, sendo que esses níveis são 

decorrentes dos postos ou graduações que os militares ocupam, e quanto mais antigo estiver 

no cargo, maior será sua patente hierárquica. A disciplina militar se destaca pela sua rigidez 

em relação aos cumprimentos das leis, das normas vigentes, entre outras obrigações que 

sustentam a organização militar; caso a conduta do militar viole os princípios institucionais, 

constituirá em penalidade, se agravando conforme sua posição hierárquica (BRASIL, 1980; 

THOMAZI, 2008). Esses preceitos dos militares são estabelecidos desde o ingresso no Curso 

de Formação Militar e se estende em todo o percurso de sua vida laboral até após a sua 

inatividade (SILVA, 2013), e torna-se obrigatório para garantir a sua permanência dentro das 

Forças Armadas (PEREIRA, 2012; BRASIL, 1980).  

A respeito desses preceitos de militares, curiosamente foi incluído com a Lei nº 

13.954, de 2019, que durante o período do Curso de Formação Militar, o militar não pode 

estabelecer vínculo matrimonial ou união estável, bem como não ter filhos ou dependentes 

enquanto perdurar o curso de formação. Mas tal lei não se aplica aos demais militares que já 

passaram pelo curso. É uma restrição apenas para os membros do curso de formação. 

Segundo a mesma lei, este fato ocorre por ser compreendido como incompatível com o 

processo imposto pelo curso de graduação de praças e oficiais, por se manterem em 
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confinamento e dedicando-se exclusivamente à formação militar. Em caso de violação do 

regime imposto, os praças especiais (militares em formação) são exonerados sem quaisquer 

direitos ou restituição indenizatória (BRASIL, 1980, Art. 144-A e Art.145). 

Porém, quando se refere a diferenciais entre militares e civis, as Forças Armadas não 

podem aderir às greves trabalhistas, sindicalizações, filiações político-partidárias, como 

também é vedada a inserção do militar em outra atividade civil empregatícia, conforme 

estabelecido na Emenda Constitucional nº 18, de 1998. No serviço temporário, segundo o 

Estatuto das Forças Armadas, o militar que entra nessa condição também deverá seguir as 

mesmas regras expostas ao efetivo, com ressalva que só pode ficar na atividade militar por, no 

máximo, oito anos (BRASIL, 1980; SANTOS, 2017). Além dessas restrições legais dos 

militares, o contexto também muda quanto à situação em relação ao processo de mobilidade, 

uma vez que a migração, caso necessário, é obrigatória, por força de lei em obediência às 

Forças Armadas, o que não acontece com profissionais civis.  

Em referência aos principais diferenciais de direitos entre militares e civis, os militares 

possuem um Estatuto que dispõe de benefícios assistenciais, tais como: a atenção médico-

hospitalar, o atendimento fúnebre, refeição disponibilizadas aos militares em serviço, o 

uniforme, a habitação para os militares em exercício, a pensão militar, a promoção de patente 

e o porte de armas. Nas Forças Armadas, têm-se o porte de armas para os praças, com 

limitação prescritas pelas Forças Armadas, enquanto que, para os oficiais, o porte de arma se 

estende tanto na atividade como na inatividade, exceto quando estiver inativo devido a 

problemas de sanidade mental ou participação em crimes, dentre outros (BRASIL, 1980)  

Ademais, os civis têm direitos, assim como os Militares União. Contudo, os militares 

da União são privilegiados por um estatuto, que inclusive garante a posse e o porte de arma 

com menos restrições. Para ter a posse de arma de fogo, os civis precisam comprovar 

idoneidade por meio de certidões emitidas pelas Justiças Federal, Estadual, Eleitoral, dentre 

outras (Redação dada pela Lei nº 11.706, de 2008). De acordo com a Lei 10.826/2003, é 

vedado o porte de armas de fogo em território nacional, exceto para as Forças Armadas e 

demais profissionais de segurança. Os civis podem possuir a posse de arma, desde que se 

enquadrem nos requisitos exigidos pela legislação do Sinarm - Sistema Nacional de Armas, e 

a registrem no Comando do exército.  

Dito isso, além dos direitos e deveres dos militares e dos profissionais civis, estende-se 

também aos seus familiares, mediante o estatuto das Forças Armadas, direitos como: o acesso 

à saúde, educação e pensão por morte. Contudo, são adicionadas às famílias de militares das 

Forças Armadas da União mais benefícios de proteção comparada às demais famílias de civis. 
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Desse modo, o quadro 1, a seguir, apresenta os diferenciais de benefícios entre familiares de 

servidores/trabalhadores civis e militares.   

 

QUADRO 1: Diferenciais dos benefícios para as famílias de Militares e Civis. 

Benefícios para 

famílias de militares 

e famílias de civis 

Famílias de Civis 
Família de Militares das 

Forças Armadas 

Aposentadoria 

Cidadão civil contribui com o Regime 

Previdenciário Brasileiro (BRASIL, 

1980; BRASIL, 2019). 

O Militar não contribui com o 

Regime Previdenciário 

Brasileiro (BRASIL, 1980; 

BRASIL, 2019). 

Pensão por morte 

Vitalícia para Cônjuge a partir de 44 

anos; 

 Filhos menores de até 21 de idade, ou 

24 anos se estudando, bem como filhos 

inválidos ou com deficiência mental 

grave (BRASIL, 1991; 2015). 

Vitalícia para Cônjuge;  

Filhos até 21 anos de idade e 24 

anos, se estudante universitário 

ou se inválidos ou com 

deficiência mental grave, 

enquanto durar a invalidez 

(BRASIL, 1960). 

Saúde 
Assegurados pela Constituição Federal 

de 1988 (Artigos 196 a 200). 

Assegurados pela Constituição 

Federal de 1988 (Artigos 196 a 

200) e; Estatuto dos Militares, 

Lei 6.880/1980. 

Educação  
Assegurados pela Constituição Federal 

de 1988.  

Assegurados pela Constituição 

Federal de 1988; 

Maior número das vagas nos 

colégios militares (CUNHA, 

2011; CASTRO, 2018). 

 Fonte: Elaboração própria com base na literatura deste trabalho. 

 

No que diz respeito aos diferenciais de aposentadoria entre militares e civis, para o 

militar ser transferido para o grupo da reserva remunerada, é necessário ter cumprido o tempo 

de 35 anos de serviço prestado ou alcançar a idade máxima definida para duração no cargo 

ocupado. Essa idade máxima varia de 55 a 70 anos para os militares oficiais, e para os 

militares na categoria de praça varia entre 50 a 63 anos, a depender da posição hierárquica 

ocupada dentro da corporação (BRASIL, 1980; BRASIL, 2019). Além da reserva 

remunerada, “aposentadoria militar”, eles contam com outra categoria denominada Reforma.  

Os militares reformados são aqueles tidos como incapazes de exercer a atividade, seja 

por condições físicas (velhice) e/ou invalidez. A passagem dos militares para a reforma se dá 

em trânsito após atingir a idade máxima de duração na reserva remunerada, (para militares 

praças, a idade é de 68 anos, e para militares oficiais, a idade máxima é 75 anos) e/ou 
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mediante problemas de saúde que constatam-se como invalidez. Os militares reformados 

ficam inabilitados de serem convocados pelo governo para voltar à vida ativa (BRASIL, 

1980; BRASIL, 2019). É importante também ressaltar que o militar, mesmo estando no grupo 

da reserva remunerada, contribui para o fundo de pensão militar. Porém, os militares não 

contribuem para sua aposentadoria ou reserva em nenhuma fase de sua vida laborativa 

(SANTOS; CARVALHO, 2018). 

Já as aposentadorias no contexto de civis, os trabalhadores, do serviço público e 

privado, contribuem para o sistema previdenciário brasileiro. Esses critérios não são adotados 

para os militares. Segundo a emenda constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, os 

servidores públicos e os trabalhadores civis, para garantirem suas aposentadorias, devem 

contribuir durante sua vida laboral por 35 anos para o regime de previdência, e possuir 61 

anos de idade, se for do sexo masculino. No entanto, para as mulheres, são 30 anos de 

contribuição previdenciária e 56 anos de idade, para terem direito ao benefício. É importante 

salientar que, o somatório da idade mais o tempo de contribuição do servidor deve alcançar 86 

pontos se mulher, e 96 pontos para os homens, aumentando 1 ponto, a contar do dia 1 de 

janeiro de 2020, até chegar aos 100 pontos para as mulheres, e 105 pontos para os homens. 

Além disso, a idade de aposentadoria será acrescida de 6 meses, de modo anual, com início da 

contagem no dia 1 de janeiro de 2020, até alcançar a idade de 62 anos, caso seja do sexo 

feminino. Entretanto, para o sexo masculino, a idade será até chegar aos 65 anos de idade. 

Outro ponto importante é sobre os professores do ensino básico, pois estes possuem uma 

redução de 5 anos na idade para aposentar. Ademais, vale ressaltar que os servidores públicos 

precisam adicionalmente possuir 20 anos de efetividade no cargo público, sendo pelo menos 5 

anos na função que irá gerar a aposentadoria (BRASIL, 2019).  

No que tange ao benefício da pensão por morte dos militares das Forças Armadas da 

União, a pensão é concedida em caso de falecimento do militar, que se destina a uma ordem 

de dependentes, privilegiando cônjuges e filhos. Aos cônjuges de militares é concedida 

pensão vitalícia, sem restrições, e para os filhos de militares serão concedidas pensões quando 

menores de 21 anos, ou até 24 anos, se estudante universitário, bem como filhos inválidos 

(BRASIL, 1960). 

Já em relação aos à pensão por morte para civis, este benefício também prioriza os 

cônjuges e filhos como dependentes. Porém, para os filhos dos civis, a pensão por morte será 

concedida até que o filho atinja a idade de 21 anos, ou 24 anos, caso o filho esteja estudando 

ou para filhos inválidos em qualquer idade, até durar a invalidez (BRASIL, 2015). Ainda de 

acordo com a Lei 13.135/2015, algumas questões diferem do vivenciado anteriormente. Para 
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os civis, o tempo mínimo do acesso à pensão por morte aos herdeiros, deve ser pelo menos 1 

ano e meio, visto que anteriormente não era designado o tempo mínimo para o benefício, 

porém, existem ressalvas em eventos como acidentes e doenças do trabalho. Outra questão é 

sobre o tempo de recebimento do benefício da pensão por morte do civil para o cônjuge, em 

que se é estabelecido por lei, a união conjugal por no mínimo 2 anos. Quando não atribuído 

este requisito, a pensão será ofertada por 4 meses. Além disso, a vitaliciedade da pensão para 

o cônjuge, exige idade mínima de 44 anos, o que difere do cônjuge de militar que possui 

vitaliciedade na pensão por morte, sem restrições.  

Entretanto, de acordo com a Emenda Constitucional nº 103, de 2019 o acúmulo de 

pensão com aposentadoria possui algumas restrições. É vedado o acúmulo integral das 

pensões por morte e aposentadorias. Porém, será concedido ao beneficiário(a), o benefício 

mais lucrativo, de maior valor, além de um valor parcial dos demais benefícios, de acordo 

com os seguintes regras: 60% do montante acima de um salário mínimo, até no máximo dois 

salários mínimos; 40% do montante superior a dois salários mínimos, até no máximo três 

salários mínimos; 20% do montante superior a três salários mínimos, até no máximo quatro 

salários mínimos; e 10% do montante que for superior a quatro salários mínimos. É 

importante ressaltar que essas diretrizes não se aplicarão aos beneficiários que detém dos 

direitos anteriores à esta referida Emenda Constitucional. 

Todavia, caso o cônjuge de civil esteja na condição de inválido, o fator da idade 

mínima não será aplicado (NÓBREGA, 2019), sendo esses critérios, as principais diferenças 

existentes entre o benefício da pensão por morte de civis e militares. Embora apresente 

diferenças entre ambas, a pensão por morte é um dos principais benefícios concedidos às 

famílias, possuindo caráter de proteção social (SANTOS et.al, 2004).  

Em relação ao benefício da saúde, o Quadro 1 mostra que além da Constituição 

Federal, o Estatuto das Forças Armadas resguarda à família do militar o atendimento médico-

hospitalar, tendo os Hospitais das Forças Armadas à disposição para atendimentos 

ambulatoriais ou hospitalares, para o militar e seus dependentes, de acordo com o decreto nº 

8.422/2015.  

Por fim, outro diferencial entre as famílias de militares da união e civis, apresentado 

no quadro 1, é sobre a educação. Segundo afirma Souza (2016), os colégios militares possuem 

maior quantidade de vagas para filhos de militares. Ainda de acordo com a autora, a maioria 

dessas escolas é adaptada de acordo às mesmas normas e regras da ética militar. Conforme 

Cunha (2011), o intuito da fundação do colégio militar foi possibilitar e orientar aos filhos de 
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militares e/ou aqueles que pretendem ingressar na carreira militar, sobre os caminhos que os 

conduzirão ao serviço militar.  

Assim, os benefícios, principalmente pensão por morte, saúde, educação, servem 

como amparos para os militares e civis, e estendidos aos familiares. Essas proteções sociais 

ajudam as famílias, principalmente as esposas, pois acabam sendo as mais atingidas em 

questão de desemprego e renda devido às mudanças de localidade dos maridos em função da 

atividade laboral.  No tópico seguinte, observa-se que a questão da migração das famílias de 

civis e de militares é muito complexa, especialmente para as cônjuges de militares e de civis. 

2.3 Migração de família de militares e civis  

 

A migração é um fenômeno complexo, visto que existem várias vertentes teóricas que 

estudam a migração de maneiras diferentes (MASSEY, 1993). Pois como são inúmeras as 

causas do fenômeno migratório, bem como as correntes epistemológicas nos estudos em 

migração, não é objetivo deste capítulo discutir de maneira aprofundada as diferentes 

correntes teóricas e perspectivas da migração. 

 Os estudos em migração foram marcados por duas grandes correntes epistemológicas: 

as teorias neoclássicas e histórico estruturalista. A teoria neoclássica assenta-se em seus 

estudos a questão econômica, e tem como unidade de análise o indivíduo, pois a decisão de 

migrar se dá por meio do diferencial de rendimento na origem e no destino (MASSEY, 1993; 

HAAS, 2010; HARRYS; TODARO, 1970). Já a teoria histórico estrutural, fundamenta os 

estudos em migração como resultado das fortes desigualdades de classe, formadas 

historicamente (SINGER, 1977). 

São várias as ramificações e os avanços desenvolvidos a partir dessas duas principais 

correntes de migração. Para os fins deste trabalho, é importante dar destaque à Nova 

Economia da Migração de Trabalho (NEMT), que surgiu por volta da década de 1980, como 

uma nova abordagem às teorias neoclássicas, e que teve  como objetivo avançar nos estudos 

teórico-metodológicos em migração, por meio do esforço de integração das duas perspectivas 

teóricas, neoclássica e histórico estrutural, a partir da compreensão de que a migração pode 

ser resultado de decisões individuais, como também coletivas (MASSEY, 1993; WOOD, 

1982; H ABREU, 2012; AAS, 2010). No âmbito familiar, a NEMT considera estratégias 

familiares de diversificação da renda, com o objetivo de prevenção de riscos envolvendo a 

renda do domicílio, oriundo dos riscos, incertezas e fragilidades do mercado. Desta maneira, a 

NEMT se adequa ao objetivo deste trabalho, pois a intenção de estudar a inserção das esposas 
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de militares e de civis irá considerar as questões migratórias como um dos fatores que 

impactam a atividade econômica dessas esposas (BURKE; MILLER, 2016). 

 

2.3.1 Migração, família e gênero: a nova economia da migração do trabalho e variáveis 

associadas 

 

A migração da família foi estudada pela teoria do capital humano, aprimorada por 

Mincer (1978) e oriunda dos estudos de Sjaastad (1962). Essa teoria assemelha-se com a 

teoria neoclássica da migração, porém, se restringindo a estudar o ato de migrar em família, 

diferente da neoclássica, que estuda a migração tendo o indivíduo como unidade de análise. A 

discussão de Mincer (1978) destaca-se como uma espécie de investimento que preza os lucros 

e minimiza os custos para todo o domicílio. Como demonstrado por Dantas (2017), em um 

estudo mais recente, a análise dos fatores subjacentes à migração, leva em consideração o 

ganho líquido da família domiciliar para que a migração ocorra.  

Ainda de acordo com a teoria desenvolvida por Mincer (1978), a migração de família 

resume-se em três ideias centrais: primeira, a probabilidade de migrar em família é menor em 

relação aos não casados; a segunda, a migração tende a favorecer mais ao marido no mercado 

de trabalho, e a terceira, desfavorece a esposa, quando ela ocupa a posição de tied mover. 

Mincer (1978) definiu tied mover como um indivíduo que não migra individualmente, mas, 

em função do benefício familiar, visto que, de modo geral, os ganhos serão maiores do que os 

custos, resultando na migração voluntária. Por isso, as esposas tied mover priorizam o bem-

estar da família, assim como os ganhos financeiros, mesmo que resulte em uma perda 

individual para ela; a exemplo de quando a esposa se afasta de sua atividade laborativa 

(temporariamente ou não) em virtude da migração (NOWOK et al, 2011).  

Nesse sentido, em compreensão com Mincer (1978), a migração de família ocorrerá se 

houver um retorno de lucros líquidos positivos para o domicílio; porém, essa locomoção 

também pode acarretar danos negativos para algum membro específico da família. No 

exemplo de Dantas (2017), uma família decidiu migrar porque o marido recebeu uma oferta 

de emprego mais atrativa que melhora a condição de vida de todos. Porém, embora essa oferta 

de trabalho do marido seja benéfica para a família, a esposa pode vir a ficar desempregada, 

caso esteja ativa no mercado de trabalho, ou até mesmo podendo receber uma remuneração 

inferior na nova localidade. Mas se ela concordar em migrar, será intitulada como uma tied 

mover.  
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Ainda há o caráter de seletividade migratória, sendo outra característica importante da 

migração (CAMPOS, 2015). O fenômeno da seletividade migratória está ligado às diferentes 

características e comportamentos individuais e familiares, em que ambos respondem, 

diferentemente, ao estimulo de mudar de localidade. De acordo com Bilsborrow (1984), 

dentro de uma população de origem, poucas são as pessoas que se tornam migrantes devido 

ao caráter seletivo. Geralmente, os perfis mais comuns para construção de tal seletividade 

migratória é faixa etária, o grau de instrução e o sexo, que muito contribui para entender que 

os objetivos e as expectativas em relação à migração são distintos entre homens e mulheres 

(RILEY; GARDNER, 1993; MASON, 1995).  

Além disso, outras características como: localidade do indivíduo, remuneração, 

condições salubres, dentre outras, são fundamentais para definir o perfil seletivo do indivíduo 

migratório. Porém, o que é ainda mais impactante para seletividade migratória são as questões 

socioeconômicas e o perfil de escolaridade do indivíduo (BORJAS, 1996). Contudo, outro 

fator atrativo é a seletividade migratória de regiões, pois o indivíduo também se move 

levando em consideração as regiões mais globalizadas e desenvolvidas economicamente.  

Neste contexto, não podemos caracterizar a migração de maneira uniforme, pois vai 

depender de aspectos individuais, familiares e das etapas do ciclo de vida familiar (GARIP, 

2008). Podemos destacar entre esses perfis: a faixa etária, o sexo e a educação. A maioria das 

migrações podem ser motivadas pela atividade laborativa, a exemplos de jovens que tendem a 

migrar com mais frequências para localidades onde suas competências profissionais sejam 

mais valorizadas e as remunerações sejam maiores. Já em famílias que tenham crianças 

pequenas que frequentam a escola, preocupam-se com o desenvolvimento dos serviços que a 

localidade possa oferecer (DE JONG e GARDNER, 1981; TAYLOR, 1986, p. 155). 

Partindo dessa percepção conceitual de Mincer (1978), nota-se que a migração 

familiar pode provocar um desemprego das esposas, ou seja, elas optam em acompanhar seus 

maridos, mesmo lhes custando a sua saída do mercado de trabalho para um investimento 

maior em capital humano do seu esposo. Sendo assim, essa perspectiva de migrar, pelo ponto 

de vista deste autor, pressupõe em alguns casos que o marido como provedor primário tende a 

ocupar um melhor emprego no mercado de trabalho do que a sua esposa, podendo acarretar a 

redução da força de trabalho das esposas.  

Já no caso do tied stayer, a ideia é que as famílias ficam presas à sua localidade de 

origem, pois é mais vantajoso que a migração não ocorra para toda a família. Diferente do que 

acontece no tied mover, em que a família toda se torna migrante porque será benéfica a ação 
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de migrar para todo o contexto familiar (COOKE, 2013). Desta maneira, a diferença de tied 

stayer e tied mover está em função do comportamento no ato de migrar ou não em família. 

A partir dessa diferença conceitual de tied stayer e tied mover, nota-se que para 

ocorrer a migração ou não, faz-se necessário uma tomada de decisão que seja favorável 

economicamente para a família, mesmo trazendo uma desproporcionalidade em relação ao 

rendimento salarial do cônjuge migrante vinculado. Em contrapartida, a aceitação de migrar 

traz um ganho domiciliar de melhoria econômica, melhor qualidade de vida, assim como o 

bem-estar em outra localidade (BORJAS, 2010; COOKE, 2013; NOWOK et al, 2011). 

Partindo dessa perspectiva, Borjas (2010) traz em seu estudo sobre economia do 

trabalho, uma concepção acerca dos casais em que ambos têm diploma universitário, tratando-

os como power couples (casais poderosos). Por possuírem alta qualificação profissional, esses 

casais power couples tendem a migrar para grandes regiões metropolitanas em busca de 

melhores oportunidades que atendam às perspectivas da sua formação profissional, através de 

melhores empregos. Nesses casos, existe também a possibilidade de um dos cônjuges aceitar 

a opção de ser tied mover ou tied stayer.  

No contexto da família dos militares, dificilmente os maridos militares podem ser tied 

stayer, visto que nas Forças Armadas, como ressaltado no Estatuto dos Militares Lei nº 6.880, 

não se sabe quando e nem para onde os militares irão se deslocar. Esse deslocamento faz parte 

de uma missão atribuída às Forças Armadas. Dessa forma, para a migração da família ocorrer 

dependerá da decisão das esposas, uma vez que para o militar é indispensável a realização do 

deslocamento, fazendo com que ele não assuma o papel de tied stayer.   

Diante das características do militar, as esposas que aceitam a condição de tied mover 

tendem a sentir de forma mais intensa os impactos causados pela migração da família. Elas 

precisam articular sua vida baseada na carreira do esposo militar, tornando-as propensas ao 

desemprego, mesmo elas estando estruturadas educacionalmente. Por isso, existem políticas 

públicas que estão inseridas no Estatuto dos Militares, tais como políticas de atenção à saúde, 

à educação, dentre outras, para atendê-las socialmente e economicamente, visando amenizar 

os danos causados pela migração da família militar. Essas medidas de proteção às esposas de 

militares são tomadas mediante o deslocamento familiar (BURKE; MILLER, 2016). 

Ainda em relação aos impactos econômicos e culturais advindos da migração de 

família, a esposa pode sentir maior impacto para se inserir no mercado de trabalho, provocado 

pela migração da família, bem como uma disparidade salarial entre as esposas dos militares 

versus esposas de civis (BURKE; MILLER, 2016). Como a literatura afirma, baseado na 

teoria do capital humano, as famílias irão migrar se os ganhos forem positivos, trazendo 
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benefícios para todos os membros do domicílio. Para as famílias dos militares, os rendimentos 

poderão também ser positivos, a julgar que em ambos os casos irão sofrer com os impactos 

decorrentes da locomoção. Porém, as esposas de militares se destacam com maiores 

limitações decorrentes do fluxo migratório dos esposos militares em relação aos de civis, 

conforme explicita Burke e Miller (2016), no estudo realizado com militares dos Estados 

Unidos.  

Para Blau (2015) e Piper (2005), as esposas imigrantes ficam em desvantagem por 

causa do processo migratório, podendo acarretar uma desvalorização feminina. Ao contrário 

do que afirma Cooke (2013), quem assume a posição de tied mover dá menos importância ao 

seu trabalho em relação ao de seu cônjuge. Nesse caso, Nowok et al (2011) consideraram em 

seu estudo que as esposas apresentaram uma aceitação positiva pelo fator da migração trazer 

benefício para toda a família, como também de não se sentirem prejudicadas quanto ao seu 

bem-estar. 

No que diz respeito ao período da vida para que essa migração aconteça, segundo 

Nowok et al (2011), tem mais chance de acontecer na fase jovem adulta, de maneira mais 

acentuada entre 18 a 30 anos de idade. Para Campos (2015), a idade adulta jovem de um 

período da vida em que os jovens dão mais atenção ao trabalho, como também é um estágio 

da vida em que estão mais propensos à construção familiar. Preston e Grimes (2017) afirmam 

que as esposas que migram junto com o marido, principalmente aquelas que possuem maior 

grau de escolaridade, tendem a não ocupar a mesma condição no mercado de trabalho. Dessa 

forma, elas, nesse contexto, ficam de forma recorrente sendo tied movers.  

Além deste fator da fase que ocorrerá a migração, Ribeiro (2016) ressalta que os 

cônjuges migrantes têm mais cursos de nível superior. Embora elas tenham qualificação 

profissional suficiente para sua inserção no mercado de trabalho dentro da sua localidade, a 

migração acaba acontecendo em virtude dos benefícios salariais oriundos do trabalho dos 

maridos serem compensatórios para toda a família.  

Observa-se, de modo geral, que esse deslocamento familiar de esposas e maridos para 

outras localidades merecem um destaque, porque é a partir do deslocamento que se acentuam 

as divisões de gênero em questões relativas ao mercado de trabalho. Essa divisão, portanto, 

pode ser notada entre esposas migrantes quando elas não conseguem se estabelecer 

profissionalmente da mesma maneira que o marido, ocupando postos de trabalhos com 

salários menores e “desvalorizada” no âmbito econômico. A maioria das esposas tied mover 

acabam ocupando um espaço de trabalho mais concentrado na função doméstica (BLAU, 

2015; PIPER, 2005), bem como essas esposas podem ter mais dificuldades para se 
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restabelecerem profissionalmente na nova localidade (CLARK E HUANG, 2006; LECLERE 

E MCLAUGHIN, 1997).  

Deste modo, justamente pensando no bem-estar familiar, a esposa tied mover aceita 

esse processo, mesmo que traga consequências laborais para si, além das relações de poder 

impostas sobre os sexos (CAMPOS, 2016). Da mesma forma, Blau (2015) e Piper (2005) 

dizem que essa divisão de papéis é uma construção social e cultural que impacta no modo de 

se comportar economicamente, principalmente dessas esposas que estão inseridas no contexto 

de tied mover. Diante desse contexto, fica evidente, de acordo com essa estrutura do tied 

mover, que as esposas migram em função do maior rendimento familiar, mesmo que culmine 

em obstáculos profissionais (PRESTON; GRIMES, 2017).  

No contexto militar, os obstáculos podem ser ainda maiores em outros países, 

conforme Burke e Miller (2016) identificaram em um estudo realizado com militares dos 

Estados Unidos. Nos EUA, a migração dos militares ocorre de dois a três anos, em média 

(BURKE; MILLER, 2016). E essas famílias de militares, segundo afirmam Hosek et al. 

(2002), migram três vezes mais.  

Além desses obstáculos relacionados à migração, as esposas que moram em áreas 

menos desenvolvidas obtêm menores ganhos. Por isso, conforme Hosek et al. (2002), os 

ganhos das esposas de militares, assim como acontece para as esposas de civis, mudam de 

acordo com a localização em que elas habitam, seja em áreas metropolitanas e não-

metropolitanas, assim como em áreas urbanas, suburbanas e rurais.  

As mulheres tied mover podem ainda ficar suscetíveis à condição de desempregadas 

quando migram para áreas remotas (MINCER, 1978). Entretanto, para Burke e Miller (2016) 

apud Ofek e Merrill (1997), nessas regiões desenvolvidas economicamente, as esposas teriam 

melhores acessos ao mercado de trabalho, reduzindo consequentemente a desigualdade de 

gênero.  

Desse modo, as esposas de civis e militares tied mover, estão mais propensas a 

experimentar os efeitos decorrentes da migração. Porém, as esposas de militares, em especial, 

apresentam distintos comportamentos, pois embora ocupem a posição de serem esposas de 

militares das Forças Armadas, e tenham o patriarcalismo inserido no cotidiano, não são todas 

que se submetem à condição de tied mover. Segundo Burke e Miller (2016), em outros 

domicílios, pode ser observado as esposas vivendo separadas dos maridos, mas num contexto 

não definitivo, ou seja, é “uma separação temporária” em virtude do efeito da migração 

militar.  
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De acordo com Gonzalez et al (2015), as esposas de militares são mulheres jovens, 

cuja idade média é 30 anos. E as esposas de civis, segundo Santos e Sedlacek (1990), 

possuem idade média de 35 anos. 84% das esposas de militares possuem curso superior 

(BURKE; MILLER, 2016), sendo esse aumento da escolarização feminina um fator crescente. 

De acordo com Cavenaghi e Alves (2018), no ano 2000, 53% das mulheres estavam inseridas 

no campo universitário, passando para 58,2% no ano de 2010, fato este que confirma a maior 

escolarização da mulher ao longo do tempo.  

Ademais, embora as esposas de militares sejam bem escolarizadas, elas tendem a não 

participar do mercado de trabalho em virtude das atividades laborais dos seus maridos em 

outras localidades, principalmente se essas mulheres forem mais velhas (WANG; 

PULLMAN, 2019). Em relação à mobilidade e desemprego dessas esposas de militares, 

Gonzalez et al (2015) acrescentam que um estudo do Instituto de Pesquisa de Defesa 

Nacional (RAND), que pertence aos militares dos Estados Unidos, analisou os dados do 

Census Bureau do ano 2000, e identificou que essa mobilidade está vinculada ao desemprego 

dessas esposas, em um crescimento de 10% de esposas na inatividade, isto é, esposas ausentes 

do mercado de trabalho em função do deslocamento. Ainda segundo Gonzalez (2015), apesar 

destas mudanças de localidades já serem fatores prejudiciais para as esposas de militares, 

agrava-se ainda mais para aquelas que não possuem diploma de nível superior. Ainda nesse 

contexto, Lim, Golinelli, e Cho (2007) afirmam que as esposas de militares, 

independentemente da idade, nível de instrução, fatores demográficos ou regionais, possuem 

menores rendimentos monetários, além de participarem menos ativamente do mercado de 

trabalho, do que as esposas de civis. Como reforçado por Lim e Schulker (2010), as esposas 

de militares estão mais inseridas no subemprego.  

Geralmente, outro fator relevante que se pode destacar em relação à redução do 

mercado de trabalho das esposas de militares, assim como acontece para as esposas de civis, é 

o cuidado com os filhos, visto que aquelas que são mães, têm uma redução na renda salarial, 

uma vez que possuir filhos está condicionado a maiores gastos. Este fato pode ser explicado 

por essas crianças pequenas necessitarem de maiores cuidados, vindo a consumir mais tempo 

dos seus responsáveis, principalmente o tempo da mãe (HOSEK et al, 2002).  

Lim e Schulker (2010) também constataram que locomoção, filhos, por exemplo, 

contribuem para o desemprego das esposas de militares. Isto é, tornando-as inativas no 

mercado de trabalho. Além desses fatos, essas mulheres, principalmente as casadas com 

militares oficiais, tendem a ter um impacto menor na renda em relação às esposas de militares 

praças, visto que essas esposas casadas com oficiais estão inseridas em um grupo que 
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possuem maior renda, advinda ao longo do tempo da carreira do esposo (BURKE; MILLER, 

2016; GONZALEZ et al, 2015). Desta maneira, tal crescimento do rendimento anual dessas 

esposas está associado aos ganhos do marido, uma vez que, quanto maior for a sua patente 

hierárquica, mais elevado será o padrão de vida da família (HOSEK et al, 2002).  

Diante disso, observa-se, neste tópico, que o status migratório está associado à 

inserção ou não das esposas de militares e de civis no mercado de trabalho, e como a literatura 

bem acentuou, pode trazer impactos na renda das esposas. Para Burke e Miller (2016), nos 

EUA, esses impactos na renda das esposas podem ser ainda maiores para as esposas de 

militares inseridas no contexto tied mover, haja vista a alta frequência e obrigatoriedade de 

migração de militares. Com base nessa análise dos referidos autores, compreende-se que os 

fatores migratórios podem ser mais prejudiciais para a inserção das esposas no mercado de 

trabalho brasileiro, especialmente aquelas que são tied mover.  

Assim, considerando as questões migratórias como fatores para inserção ou não das 

esposas de militares e de civis no mercado de trabalho, no próximo capítulo serão analisadas 

essas questões levando-se em consideração a utilização de um modelo de regressão logística 

binária. A partir deste modelo de regressão, será possível realizar uma análise das esposas de 

militares das Forças Armadas da União e de civis que estejam, ou não, atuando em alguma 

atividade laborativa. 
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3. METODOLOGIA  

 Este capítulo tem como objetivo apresentar as fontes de dados, além dos métodos e 

técnicas utilizados neste trabalho. Para tanto, este capítulo foi dividido em três seções: na 

seção 3.1, é apresentada a base de dados utilizada, neste caso o Censo Demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do ano 2010, bem como o 

procedimento de tratamento desses dados. Por conseguinte, na seção 3.2 são apontadas as 

variáveis socioeconômicas e demográficas associadas à atividade econômica das esposas de 

militares e civis no mercado de trabalho e, por fim, na seção 3.3, é apresentado o modelo 

empírico adotado, o modelo logit binário. 

 

3.1 Opções de base de dados: Fonte e tratamento 

Dentre as opções de base de dados relevantes, quanto ao contexto militar e à força de 

trabalho, existe a base de dados Current Population Survey (CPS), também conhecida como o 

Suplemento Econômico e Social Anual do Censo, de 2006, utilizada por Lim e Schulker 

(2010). Os autores realizaram uma pesquisa com o objetivo de examinar a prevalência de 

subemprego entre as esposas militares dos Estados Unidos. Burke e Miller (2016), por sua 

vez, investigaram o impacto das mudanças no local de trabalho de militares da ativa do 

exército, dos EUA, nos ganhos dos respectivos cônjuges, através da criação de uma base de 

dados longitudinal que permitiu rastrear mais de 900.000 cônjuges de militares entre os anos 

de 2001 e 2012.  

No Brasil, o Banco de Informações Estratégicas e Gerenciais (BIEG), de encargo do 

Ministério da Defesa, traz informações mensais e de caráter individual dos militares da 

Marinha, Exército e Aeronáutica do Brasil, quanto à sua atividade, inatividade e condição de 

pensionista (BRASIL, 2019). Silva (2017) utilizou o BIEG para analisar as obrigações com 

benefícios previdenciários, decorrentes das pensões por morte de militares das forças 

armadas. Porém, o banco de dados, além de não trazer informações sobre o restante da 

população não militar, não trata dos cônjuges dos militares, nem sobre a situação migratória 

destes, tornando-se ineficiente para o alcance do objetivo desta pesquisa. 

Como alternativa, pode-se contar com a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) e a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), apesar de não se ter encontrado nenhum trabalho que tenha utilizado tais 

bases de dados para abordar o tema dos militares ou de suas esposas. As referidas bases de 

dados apresentam quesitos referentes à força de trabalho brasileira e possibilitam distinguir os 
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militares do restante da população civil, bem como analisar o perfil de suas esposas, além de 

trazerem quesitos de migração. Contudo, conforme Fernandes e Vasconcelos (2005), a PME 

possui a limitação do tamanho amostral e área de cobertura, tendo em vista que compreende 

apenas as regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Porto Alegre, o que restringe as informações em termos espaciais. Já a PNAD, apesar 

de englobar todo o território nacional brasileiro, possui uma limitação amostral que 

inviabiliza, em partes, a maior flexibilidade dos censos, no que se refere à vasta gama de 

possibilidades no cruzamento das variáveis e do montante de categorias adotadas para cada 

uma delas. Também como consequência da limitação amostral, os dados das PNAD’s são 

restritos ao agregado das unidades da federação, bem como das regiões metropolitanas, o que 

impossibilita, por exemplo, uma leitura analítica dos municípios (CUNHA, 2010). 

Cunha e Jakob (2011) comparam, em sua pesquisa, uma mesma estimação a partir do 

Censo 2000 e PNAD 2001, e concluem que as diferenças encontradas não geram tanta 

preocupação, exceto quando referentes às regiões Norte e Nordeste. Isso pode ser explicado, 

conforme os autores, pelas especificidades da PNAD quanto à sua amostra, seu respectivo 

erro amostral, bem como por sua expansão se basear em projeções. Assim, concluem que é 

necessário ter cautela ao utilizar a PNAD para verificar as tendências migratórias das UFs, 

visto que há um problema de nível, dada a imprecisão da qualidade das informações, pois o 

plano amostral não suporta a estratificação dos dados de migração por UF, dado a baixa 

frequência do evento da migração. Em contrapartida, o Censo, apesar de possuir a limitação 

de sua periodicidade decenal, permite a representação das informações no nível dos 

municípios do território brasileiro e se destaca por colher o maior número de informações 

sobre a composição dos domicílios e as características da população (IBGE, 2011). 

Para Souza (2015), o fato de as amostras dos Censos Demográficos serem de 50 a 100 

vezes maiores que as das PNADs, não traz grandes preocupações para a maioria das variáveis. 

Conforme o referido autor, o Censo Demográfico aduz algumas vantagens em comparação 

com a PNAD, como o alcance aos mais ricos e aos lugares remotos. Logo, considerando que 

neste estudo também serão analisadas esposas de militares migrantes, dentre as quais, 

algumas migram para lugares remotos e de fronteiras no Norte do país (SILVA, 2017). 

Considerando também que será analisado o rendimento destas esposas e de seus cônjuges 

para traçar o perfil dos mesmos. Deste modo, apenas o Censo Demográfico possui uma 

amostra com tamanho suficiente para estratificar o fenômeno da migração de militares e suas 

cônjuges em tantas características sociodemográficas e ocupacionais. Assim, optou-se, neste 

trabalho, pela utilização do Censo Demográfico 2010, o mais recente com dados divulgados 
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no momento da elaboração da pesquisa, com os dados sendo tratados mediante o software 

IBM SPSS.  

O censo tem o objetivo de contar os indivíduos do território brasileiro, bem como 

especificar suas características (CAVALCANTI; OLIVEIRA; TONHATI, 2015). Conforme 

Pereira (2016), o referido banco de dados colabora para o desenvolvimento mais confiável de 

pesquisas que estudam a população, como também norteia o desenvolvimento de políticas 

públicas em diversos campos de interesse, especialmente no que diz respeito às características 

socioeconômicas da população. De modo geral, o banco de dados do censo demográfico 2010 

comporta uma população de aproximadamente 190,7 milhões de pessoas no território 

brasileiro, distribuídos em 67,6 milhões de domicílios.  

Wajnman (2012) argumenta que, no contexto demográfico, tanto as famílias, quanto 

os domicílios, estão inseridos numa transição de distintos momentos de vida e em diferentes 

convívios. Com base nisso, Dantas (2017) discute que os estudos envolvendo a demografia da 

família podem ser subdivididos em dois grupos: o familiar, que caracteriza os laços 

sanguíneos; ou o domiciliar, que é representado pela divisão da moradia. Para operacionalizar 

o conceito de família, o IBGE limita seu escopo ao grupo domiciliar, estando os conceitos de 

família e domicílio intrinsecamente ligados nos censos demográficos (ALVES, 2005). Sendo 

assim, para o IBGE, pode ser considerada como família um grupo de parentes, pessoas sem 

relações de parentesco, ou alguém que more sozinho, desde que estas pessoas morem sob um 

mesmo, e único, teto/domicílio. Ou seja, consiste em uma família domiciliar, em que o 

domicílio é um local independente, que tem relação com a habitação de um ou mais 

indivíduos (ALVES, 2005). 

Assim, segundo Wajnman (2012), a família domiciliar é constituída por um 

responsável ou pessoa de referência, baseando-se num chefe, que pode, ou não, ser 

casado/companheiro, ter filhos, ou residir com outros parentes. Desta forma, a autora 

argumenta que esta unidade de análise é muito apropriada para diversos objetivos de análise, 

tendo em vista que a junção do parentesco com a proximidade física representa um grupo que 

tende a se organizar e se apoiar em muitos aspectos, como, por exemplo, a transferência de 

renda. À vista disso, Dantas (2017) também justifica a importância de se trabalhar com a 

família domiciliar, que são indivíduos com vinculação de parentesco, que compartilham o 

mesmo domicílio, pois, além de ser bastante utilizada nas pesquisas domiciliares, apresenta 

grande relevância nas análises socioeconômicas e demográficas.  

Deste modo, considerando o objetivo da pesquisa, e por questões metodológicas, 

optou-se por considerar como unidade de análise a família domiciliar. Entretanto, cabe 
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ressaltar que a análise se pauta em uma família domiciliar em que, obrigatoriamente, e 

independentemente da existência de outras pessoas no domicílio, coabite um casal 

heterossexual composto por: um responsável do domicílio, do sexo masculino ou feminino, e 

seu respectivo cônjuge ou companheiro, seja de sexo oposto ao do responsável. Assim, se no 

domicílio vivem dois casais, por exemplo, a família domiciliar permanece na amostra, porém, 

a análise será feita apenas em relação ao casal no qual está incluído o (a) responsável pelo 

domicílio. Da mesma forma que, se no domicílio houvesse outras pessoas como, por exemplo, 

pai, mãe, filhos, ou outros não parentes, mas que também houvesse a presença de um casal, 

cujo um integrante do mesmo fosse o (a) responsável pelo domicílio, a família domiciliar 

novamente permaneceria na amostra, com a análise se baseando apenas sobre o referido casal. 

Sendo assim, utilizou-se: a variável V0601 (Sexo) para identificar o sexo masculino 

ou feminino; a variável V0502 (Relação de parentesco ou de convivência com a pessoa 

responsável pelo domicílio) para identificar os responsáveis pelo domicílio e os cônjuges ou 

companheiros dos responsáveis de sexo diferente; além da variável V0637 (Vive em 

companhia de cônjuge ou companheiro) para identificar apenas casais que coabitam no 

mesmo domicílio. Logo, os casos possíveis selecionados para análise foram: 

● Homem responsável pelo domicílio e que vive em companhia de cônjuge 

mulher/companheira;  

● Mulher responsável pelo domicílio e que vive em companhia de cônjuge 

homem/companheiro; 

Estas considerações resultaram em um total de 37.586.659 casais passíveis de análise, 

sendo que a quantidade de esposas dos militares e civis, corresponde ao mesmo montante dos 

seus respectivos cônjuges/companheiros. Além disso, como a profissão dos homens 

observados se trata de empregos formais, utilizou-se um recorte nas idades dos homens de 18 

a 66 anos de idade, excluindo os demais. Esse recorte se justifica, pois, segundo a lei 

8.112/90, 18 anos de idade é a idade mínima que alguém pode assumir um cargo público. 

Além disso, conforme Corrêa (2018, p.79), em 2010, apenas 7,5% da população entre 15 e 19 

anos se encontrava inserida em empregos formais.  

Quanto ao limite superior de idade, apesar de Camarano, Kanso e Fernandes (2012) 

apresentarem que os homens da área urbana, em 2008, se aposentaram por idade (em média 

aos 68 anos de idade), e considerando ainda que a aposentadoria compulsória para servidores 

públicos se dá em idade superior a 66 anos, sendo esta também a idade limite para o Militar 

da União ser transferido para a reserva remunerada, conforme a Lei 6.880/80, esta foi, então, 
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a idade de corte. É importante destacar que esta consideração da idade se antecede à Lei 

13.954/2019, que traz modificações nas idades da “aposentadoria” dos militares das Forças 

Armadas, mas como os dados utilizados são do ano 2010, será considerado o que vigorava no 

período analisado.  

Deve-se considerar ainda um recorte na idade das esposas, já que vamos analisar a 

posição delas na força de trabalho. Segundo Guimarães, Fígoli e Oliveira (2010), é a partir 

dos 15 anos de idade que se inicia a vida ativa de um indivíduo no mercado de trabalho. Logo, 

essa será a idade mínima considerada para as esposas, tendo em vista que para as mesmas não 

se considera apenas o emprego formal. É importante ressaltar que, apesar da idade adotada 

para a esposa (15 anos) não ser suficiente para a mesma se inserir no mercado formal, o que 

pode enviesar os resultados ao se encontrar maior informalidade do que se deveria nessa 

idade, a forma categorizada da análise, em grupos decenais, retira o viés que poderia vir a 

existir se a variável idade fosse numérica.  

Já em relação à idade superior, Nepomuceno (2012) aponta que uma mulher de 65 

anos de idade pode ter uma vida ativa, em média, até os 78 anos de idade. Ademais, Nóbrega 

(2019) considera, em sua pesquisa, que após os 78 anos de idade as pessoas não possuem 

mais capacidade de permanecer ativas no mercado de trabalho. Contudo, como nos dados não 

existem esposas de militares com 70 anos ou mais, para o grupo de militares selecionados até 

a idade de 66 anos, o limite superior para todas as esposas será de 69 anos de idade, para que 

não haja desproporção quanto a comparações com as demais esposas. Sendo assim, após os 

recortes de idade de homens e mulheres, foram encontrados 33.870.919 casais, compostos por 

33.870.919 responsáveis do sexo masculino ou feminino e, consequentemente, 33.870.919 

cônjuges/companheiros dos responsáveis de sexo oposto, tendo os homens do casal entre 18 e 

66 anos de idade, e suas respectivas esposas entre 15 e 69 anos de idade.  

Salienta-se que os homens empregados no setor informal, os desempregados e inativos 

também foram excluídos da análise, por meio da variável V0648 (Neste trabalho era), para 

selecionar apenas os homens que se enquadravam nas profissões definidas como formais, por 

não possuírem uma realidade trabalhista muito discrepante em relação aos militares da União. 

Isso, pois militares são servidores públicos, possuindo estabilidade e benefícios, durante toda 

a vida, assim como os servidores públicos, que têm estabilidade garantida, com seus direitos 

resguardados. E os trabalhadores formais do setor privado, apesar de não serem do serviço 

público, são protegidos pela consolidação das leis do trabalho - CLT, ou seja, também 

possuem direitos trabalhistas resguardados na legislação, ao contrário dos trabalhadores 

informais, desempregados e inativos, que estão à margem do mercado de trabalho formal. 
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Com isso, os casais em que os homens são empregados formais do setor privado, servidores 

públicos ou militares da União, correspondem a 17.132.290, 1.259.935 e 91.811, 

respectivamente, ou seja, um total definitivo a ser considerado de 18.484.036 casais.  

Quanto à definição da ocupação dos homens, foi considerado inserido no “emprego 

formal do setor privado”: trabalhadores com carteira de trabalho assinada; ou ainda aqueles 

empregados sem carteira de trabalho assinada, empregados por conta própria e empregadores, 

que contribuíam para a previdência social. Todos estes tendo, na semana de referência de 25 a 

31 de julho de 2010, trabalhado durante pelo menos 1 hora, ou estando temporariamente 

afastados em decorrência de férias, licença, falta, greve, ou outros motivos que independem 

de sua vontade (IBGE, 2014). 

Além disso, para os homens “militares da União”, foram considerados apenas os que 

estão a serviço da União, sendo configurados pelos que fazem parte das Forças Armadas 

(exército, marinha e aeronáutica), dada a limitação nos dados de não haver a possibilidade de 

segregar os militares, conforme as distintas forças às quais pertencem. E, por fim, para os 

homens inseridos na categoria “demais servidores públicos”, selecionaram-se: servidores 

públicos, regidos pelo regime jurídico dos funcionários públicos federais, municipais e 

estaduais; além dos militares estaduais de forças auxiliares (polícia militar e bombeiro militar) 

e prestadores de serviço militar obrigatório, os quais não foram inseridos na categoria dos 

militares da União por não fazerem parte das Forças Armadas Brasileira e, sim, por prestarem 

serviço aos estados, ou seja, servidores estaduais (IBGE, 2014).  

Já no que diz respeito à posição das esposas na força de trabalho, elas podem se 

enquadrar em cinco categorias neste estudo (IBGE, 2014):  

● Empregadas formais do setor privado: com a mesma definição feita para os 

homens; 

● Empregadas formais do setor público: em que constam a junção das categorias 

“militares da União” e “demais servidores públicos”, mencionadas em relação 

aos homens; 

● Empregadas informais: aquelas mulheres que, na semana de referência, por 

pelo menos 1 hora, trabalharam sem carteira de trabalho assinada, por conta 

própria ou que eram empregadoras, e que não contribuíam para a previdência 

social; bem como aquelas mulheres que exerciam trabalho não remunerado, em 

ajuda à algum morador do domicílio que era empregado por conta própria, 

empregado do setor privado ou empregador.  
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● Desempregadas: mulheres que, na semana de referência, permaneciam sem 

atividade laboral, estavam livres e aptas para serem empregadas, durante esse 

período, e no intervalo de trinta dias que antecedem o último dia da semana de 

referência, tinham realizado alguma ação na finalidade de busca pela atividade 

laboral. 

● Inativas: As demais esposas que, na semana de referência, não tinham 

trabalhado por pelo menos 1 hora, não estavam temporariamente afastadas do 

emprego, com ou sem disponibilidade para algum serviço, e que não 

procuraram emprego durante os trinta dias que antecedem o último dia da 

semana de referência. 

 

As categorias relacionadas ao emprego formal para as mulheres, seja no setor privado 

ou público, foram pensadas no sentido de captar melhores posições no mercado de trabalho, já 

que, no setor privado, a carteira de trabalho assinada traz consigo maior proteção trabalhista e, 

no setor público, há a garantia de estabilidade. Já a categoria do emprego informal, busca 

captar aquelas que, mesmo inseridas no mercado de trabalho, não estão bem posicionadas em 

termos de proteção trabalhista, salarial, etc, como mencionado por Cacciamali (2000, p. 153). 

O desemprego, por sua vez, vai indicar a dificuldade das mulheres em se inserirem no 

mercado de trabalho, que pode ou não estar relacionada com o tempo de migração do casal. E, 

por fim, chama-se atenção que, conforme apontado por Nóbrega (2019), na inatividade não se 

concentram apenas a comunidade das mais jovens, ou muito mais velhas, bem como os 

incapazes, devido a problemas de saúde, e/ou as mulheres grávidas, mas também indivíduos 

que em um determinado momento estão inaptos a trabalhar, devido à exigência de trabalho 

como a atividade doméstica, crianças pequenas, ou também discentes almejando uma 

formação profissional, bem como pessoas desalentadas, que desistiram de procurar emprego, 

dadas as dificuldades encontradas para tanto. 

 

3.2 Variáveis socioeconômicas e demográficas associadas à atividade econômica das 

esposas de militares e civis 

 

 A inserção das esposas no mercado de trabalho formal, bem como sua permanência, 

pode estar associada a fatores ligados aos aspectos socioeconômicos, culturais e demográficos 

os quais fazem parte da sua realidade. À vista disso, as variáveis extraídas do banco de dados 
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do Censo Demográfico (2010) foram fundamentadas na literatura com o intuito de verificar 

características que respondam a problemática da pesquisa. Tais variáveis estão exibidas no 

Quadro 2, apresentando, em resumo, as relações esperadas das mesmas com a participação 

das esposas de militares e esposas de civis no mercado de trabalho formal. 
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Quadro 2: Variáveis associadas à participação das esposas de militares e civis no 

mercado de trabalho 

 

Grupos de 

variáveis 

 

Descrição das variáveis 

Relação esperada 

com a atividade 

econômica formal 

das esposas 

Referências 

Tempo desde 

a migração 

De 1 a 3 anos (-) 
(CLARK E HUANG, 

2006; LECLERE; 

MCLAUGHIN, 1997) 

De 3 a 6 anos (-) 

De 6 a 9 anos (+) 

Não migrou (+) 

Responsável 

pelo domicílio 

Não ser responsável pelo domicílio (-) (MENDES, 2016; 

SANTOS; SEDLACEK, 

1990) 
Ser responsável pelo domicílio (+) 

Idade das 

esposas 

15 a 24 anos - Coorte 1991 a 1986 (-) 
(SOUZA, 2002; 

GUIMARÃES; FIGOLI; 

OLIVEIRA, 2010; 
GONZAGA et al, 2003) 

25 a 34 anos - Coorte 1985 a 1976 (+) 

35 a 44 anos - Coorte 1975 a 1966 (+) 

45 a 54 anos - Coorte 1965 a 1956 (+) 

55 a 69 anos - Coorte 1955 a 1941 (-) 

Nível de 

Instrução da 

mulher 

Sem instrução e fundamental 

incompleto 
(-)  

(BARBOSA, 2014; 

MACIEL; MESQUITA, 

2004; HOFFMANN; 

LEONE, 2004; KREPS; 

CLARK, 1975; BURKE; 

MILLER, 2018) 

Fundamental completo e médio 

incompleto 
(-) 

Médio completo e superior 

incompleto 
(+) 

Superior completo (+) 

Renda em 

Salario 

Mínimo (SM) 

do marido 

Menor ou igual a 1 SM (+) 

(COSTA, 2007; 

FERNANDES, 1998; 

HOSEK et al, 2002)  

Acima de 1 e menor de 3 SM (+) 

Acima de 3 e menor de 5 SM (-) 

Acima de 5 e menor de 10 SM (-) 

Acima de 10 SM (-) 

Total de filhos 

tidos nascidos 

vivos (NV) 

0 filhos (+) (NÓBREGA, 2019; 

WAJMAN, 2016;  

SILVA; MELO; 

ANASTÁCIO, 2009; 

PAZELLO; 

FERNANDES, 2004; 

SOUZA, 2002) 

1 filho (-) 

2 filhos (-) 

3 filhos (-) 

4 ou mais filhos (-) 

Idade do 

último filho 

tido NV 

De 0 a 3 anos (-) (HOSEK et al, 2002; 

SCORZAFAVE E 

MENEZES-FILHO, 

2001; COSTA, 2007; 

ÁVILA; FERREIRA, 

2014) 

De 4 a 6 anos (-) 

De 7 a 11 anos (+) 

De 12 a 17 anos (+) 

Grandes 

Regiões 

Norte (-) 

(LIMA et al., 2017) 

Nordeste (-) 

Sul (+) 

Sudeste (+) 

Centro-Oeste (-) 

Elaboração própria a partir do Censo Demográfico, 2010. 
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Desta forma, conforme o Quadro 2, a variável tempo desde a migração visa identificar 

o impacto da migração para a mulher que acompanha o seu companheiro, ou seja, a esposa 

tied mover, sobre sua participação em empregos formais. Nesse sentido, espera-se uma 

relação positiva, ou seja, que quanto mais tempo tenha se passado desde a chegada da esposa 

ao município, maior seja sua chance de estar inserida em empregos formais, especialmente se 

a esposa não tiver realizado a migração. Salienta-se que foi utilizada a variável V0624 (tempo 

de moradia no município) como base para criação da variável tempo desde a migração do 

casal, que foi categorizada no sentido de captar tanto casais recém-chegados – com tempo de 

residência de até três anos – quanto aqueles que já estão residindo no município há um tempo 

superior à três anos, ou que não migraram. Isso se dá, pois migrantes mais recentes enfrentam 

um maior custo de deslocamento e de adaptação, o que podem influenciar com maior 

intensidade a atividade econômica da esposa. Logo, a variável tempo, desde a migração, se 

distribui da seguinte forma: 

1. Migrou até 3 anos atrás: Aqui estão inclusas esposas que moram no município há, no 

máximo, 3 anos e seus companheiros que moram no município há, no máximo, 3 anos. 

Ou seja, o homem migrou dentro da mesma faixa de período que sua esposa.  

2. Migrou mais que 3 anos atrás a até no máximo 6 anos atrás: Aqui estão inclusas 

esposas que moram no município há mais de 3 anos e até no máximo 6 anos e seus 

companheiros que moram no município há no máximo 6 anos. Ou seja, o homem pode 

ter migrado antes ou em conjunto com sua esposa. 

3. Migrou mais que 6 anos atrás a até no máximo 9 anos atrás: Aqui estão inclusas 

esposas que moram no município há mais de 6 anos e até no máximo 9 anos e seus 

companheiros que moram no município há no máximo 9 anos. Ou seja, o homem pode 

ter migrado antes ou dentro da mesma faixa de período que sua esposa migrou. 

4. Não migrou: Aqui, por fim, será considerada a esposa que reside no município há mais 

que 9 anos, ou seja, ela realizou a migração a mais de 9 anos ou ela não realizou a 

migração, independentemente do seu cônjuge ter migrado ou não. 

Sobre esta variável, faz-se necessário apontar algumas considerações. Em primeiro 

lugar, uma pessoa que reside em um município há mais de 9 anos, não necessariamente não 

migrou. Entretanto, quanto maior o tempo da última etapa migratória realizada, maior a 

adaptação e inserção do migrante no local de destino. Sendo assim, para este trabalho, 

entende-se que uma migração realizada em um período superior a 9 anos não exerceria efeito 

sobre a inserção das mulheres, cônjuges de militares, no mercado de trabalho. Ademais, há 

uma considerável subestimativa na captação de migrantes com tempo de residência superior 
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há 10 anos, seja por problemas de declaração ou mesmo devido ao efeito da remigração. 

Como os estudos do Censo Demográfico são decenais, a origem da migração de última etapa 

só é captada no caso dos migrantes com tempo de residência até 9 anos; e, como já fora 

comentado, como o intervalo de 9 anos é adequado para a definição das categorias que serão 

utilizadas na pesquisa para a análise do efeito da migração, este será o tempo máximo de 

migração considerado aqui. Vale ressaltar que uma pessoa que reside em um município há 9 

anos pode nunca ter migrado se ela tiver 9 anos de idade. Mas como as esposas estudadas 

possuem no mínimo 15 anos de idade, e os homens 18, isso não traz nenhum problema para a 

pesquisa, além de que, apenas migrantes respondem ao quesito do Censo “tempo de moradia 

no município” (V0624).  

Outro ponto a ser levantado é que na categoria ”não migrou” apenas interessa se a 

mulher não migrou, tendo em vista que se ela não migrou e coabita com um companheiro que 

migrou, a migração do mesmo dificilmente vai influenciar na participação de sua esposa no 

mercado de trabalho, dado que ela já está adaptada à sua vida cotidiana, no seu ambiente de 

origem e com seus mesmos grupos sociais. Deve-se ressaltar, ainda, que nas categorias do 

tempo desde a migração, é possível que haja diferença no tempo de migração do homem e da 

mulher, que são cônjuges e moram no mesmo domicílio, mesmo que obrigatoriamente ambos 

tenham migrado. Isso abre margem para casais que migraram em tempos diferentes, se 

conheceram no novo município de residência e se uniram, por exemplo. Isso se torna uma 

limitação do trabalho. Por outro lado, se, por exemplo, não fossem considerados os casais que 

migraram em períodos distintos, seriam desconsiderados aqueles em que o homem migrou 

primeiro para se organizar financeiramente, até que pudesse trazer sua esposa para perto dele, 

o que justifica a decisão tomada, como uma proxy em que, mesmo que o casal não se 

encontre na mesma categoria de tempo desde a migração, ainda assim configura migração de 

ordem familiar.  

Dando continuidade às demais variáveis que serão analisadas, a fim de verificar 

possíveis determinantes da participação das esposas em empregos formais, para além da 

migração, espera-se que o quesito de a esposa ser apontada como responsável pelo domicílio 

impacte positivamente sua inserção em trabalhos formais, como sugerido por Santos e 

Sedlacek (1990), tendo em vista que indica maior autonomia e empoderamento para a mesma. 

Assim, essa variável se apresenta categorizada como uma dummy, ou seja, assume o valor 1 

se a mulher for responsável pelo domicílio e 0 caso contrário, sendo também uma proxy para 

captar o impacto de uma cultura patriarcalista entre casais. 
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A inclusão da idade da esposa, por sua vez, se deu em decorrência da mudança 

comportamental das mulheres no decorrer do tempo em relação ao mercado de trabalho. Uma 

mulher nascida em 1950, por exemplo, era criada sob valores mais patriarcais, ensinada que 

sua função seria procriar, cuidar do seu marido, família e do lar, logo, ao chegar aos 30 anos 

de idade, ela tinha grandes chances de ter dedicado toda sua vida a esse contexto. Entretanto, 

uma mulher nascida em 1990, nasceu em uma época em que a força dos valores patriarcais já 

tinha sido paulatinamente amenizada e o incentivo à dedicação aos estudos e vida laboral se 

dava de forma mais intensa (GONZAGA et al 2003), fazendo com que, ao chegar aos 30 anos 

de idade, ela tivesse uma maior chance de estar ativa no mercado de trabalho, do que se ela 

pertencesse à coortes anteriores. Além disso, como neste trabalho estamos analisando um 

dado de período, a análise da idade nos permite verificar o diferencial desta variável sobre 

esposas da mesma coorte unidas com homens de diferentes ocupações (empregados formais 

do setor público e privado, e militares). 

Dito isto, segundo Gonzaga et al (2003) e Nóbrega (2019), é esperado que a 

participação das mulheres no mercado de trabalho formal se dê de forma mais intensa, com 

uma relação positiva nas idades intermediárias, em que as mulheres estão no auge de sua 

idade ativa e com um maior nível de instrução. Ademais, os referidos autores também 

apontam idades extremas com relação inversa à participação em empregos formais, dado que 

nas idades iniciais as mulheres ainda estão buscando sua maior qualificação profissional, se 

dedicando aos estudos, além de poderem ter uma boa parte de seu início de vida laboral em 

empregos informais. E, no outro extremo, as mulheres não se encontram mais com tanto vigor 

para vida laboral como se tinha em idades mais jovens. Provavelmente, possuem mais pessoas 

dependentes de seu cuidado, ou precisam ser cuidadas, podendo também se retirar do mercado 

de trabalho por aposentadoria e velhice, por exemplo (SOUZA, 2002). Assim, por meio da 

variável V6036 (variável auxiliar da idade calculada em anos) foi categorizada a idade das 

esposas da seguinte forma: 

1. Idade de 15 a 24 anos: Compreende as esposas que pertencem à coorte nascida 

entre 1995 e 1986. 

2. Idade de 25 a 34 anos: Compreende as esposas que pertencem à coorte nascida 

entre 1985 e 1976. 

3. Idade de 35 a 44 anos: Compreende as esposas que pertencem à coorte nascida 

entre 1975 e 1966. 

4. Idade de 45 a 54 anos: Compreende as esposas que pertencem à coorte nascida 

entre 1965 e 1956. 
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5. Idade de 55 a 69 anos: Compreende as esposas que pertencem à coorte nascida 

entre 1955 e 1941. 

Para o nível de instrução (V6400) das esposas, espera-se uma relação positiva com sua 

inserção em empregos formais, ou seja, quanto maior o nível de instrução da mulher, maior 

sua inserção no mercado de trabalho, como mencionado por Lima et al. (2017) e Costa 

(2007). Esta, segundo Nóbrega (2019), é a variável que mais impulsiona a expectativa de vida 

laboral formal da mulher, e está categorizada neste trabalho da seguinte forma: 

1. Sem instrução e fundamental incompleto. 

2. Fundamental completo e médio incompleto. 

3. Médio completo e superior incompleto. 

4. Superior completo ou mais. 

Adicionalmente, foi incluída a variável renda do cônjuge/companheiro (V6514), em 

número de salários mínimos (SM), esperando-se uma relação negativa com a participação das 

esposas no mercado de trabalho formal, em consonância com Fernandes (1998). Isso, pois 

com o homem possuindo uma renda menor, o complemento monetário por parte da esposa se 

torna essencial, ao contrário de quando o homem recebe maiores números de salários 

mínimos, quando a decisão da esposa em se inserir no mercado de trabalho não passa pela 

questão financeira como algo primordial. Dito isto, a variável renda do companheiro foi 

categorizada como segue: 

1. Menor ou igual a 1 SM. 

2. Acima de 1 e menor de 3 SM. 

3. Acima de 3 e menor de 5 SM. 

4. Acima de 5 e menor de 10 SM. 

5. Acima de 10 SM. 

Também foram consideradas duas variáveis relacionadas à fecundidade da mulher: 

(V6633) número de filhos tidos nascidos vivos e (V6660) idade do último filho tido nascido 

vivo (NV). Para essas duas variáveis, foi considerado como filho apenas os filhos tidos NV 

pelas esposas, não importando se esse filho também é filho biológico do seu companheiro ou 

enteado do mesmo, além de que, o referido filho pode ou não coabitar com a mãe, haja vista 

que o que se busca captar é o fenômeno da fecundidade. Destaca-se que, para o número de 

filhos tidos NV, é esperada uma relação negativa com a participação da esposa no mercado de 

trabalho formal (NÓBREGA, 2019; WAJMAN, 2016; BARBOSA, 2014; BRUSCHINI; 

RICOLDI; MERCADO, 2008), dado que quanto maior o número de filhos, mais vezes a 
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mulher precisou se ausentar do mercado de trabalho para exercer a maternidade. A 

fecundidade foi, então, organizada da seguinte forma: 

1. Sem filhos: Para aquelas esposas que não tiveram nenhum filho nascido vivo. 

2. Um filho. 

3. Dois filhos. 

4. Três filhos. 

5. Quatro filhos ou mais. 

Entretanto, a idade do último filho tido NV possui relação positiva com o mercado de 

trabalho formal (ÁVILA E FERREIRA, 2014; COSTA, 2007), ao passo que quanto maior a 

idade do filho caçula, menores os cuidados demandados pelo mesmo e maior o tempo em que 

a esposa tem para se reinserir em empregos formais, especialmente a partir do momento em 

que o filho inicia sua vida escolar. Vale salientar que mulheres que não tiveram filhos não 

respondem a este quesito, estando a variável da idade do último filho dividida em quatro 

categorias: 

1. De 0 a 3 anos de idade: Capta esposas cujo filho mais novo demanda maiores 

cuidados e que ainda não estão em idade escolar. Logo, ou a mãe se dedica 

integralmente ao bebê, ou, quando possui condições para isto, terceiriza o 

cuidado por meio de babás ou creches; 

2. De 4 a 6 anos de idade: Capta esposas cujo filho mais novo, apesar de ainda 

demandar bastante cuidado, está em idade pré-escolar, tendo, então, 

obrigatoriamente, que passar um turno do dia na escola (emenda constitucional 

nº 19/09). Além disso, a lei 11.274/06 torna obrigatório o início do ensino 

fundamental para crianças com 6 anos de idade; 

3. De 7 a 11 anos de idade: Capta esposas cujo filho mais novo está em idades 

mais avançadas, mesmo que ainda seja considerado uma criança, segundo o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

4. De 12 a 17 anos de idade: Capta esposas cujo filho mais novo já possui maior 

autonomia e que possibilita um maior tempo livre para as mesmas se 

dedicarem à vida laboral, caso queiram e consigam. 

 Salienta-se que as mulheres podem não ter filhos ou possuírem filhos com idade 

superior a 17 anos, entretanto, a partir de 18 anos de idade, os filhos não serão considerados 

nas análises, uma vez que esses já são maiores de idade e possuem capacidade de cuidar de si 

mesmos. Por fim, a variável grandes regiões tem o intuito de verificar se o fato de residir em 

determinada região afeta diretamente a inserção das esposas no mercado de trabalho formal, 
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no tocante às suas diferenças socioeconômicas e culturais. Deste modo, para a região Sudeste, 

é esperada uma relação positiva com a participação da esposa no mercado de trabalho formal, 

por possuir um grande pólo metropolitano e por ser considerada a região mais atrativa para a 

economia (GONÇALVES et. al, 2016). Essa relação positiva também é esperada para a 

região Sul do país, que possui grande desenvolvimento econômico, e, consequentemente, 

maiores oportunidades (SCORZAFAVE; MENEZES-FILHO, 2001). Quando se refere às 

demais regiões brasileiras (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), espera-se que a participação da 

esposa no mercado de trabalho formal possua uma relação negativa (NÓBREGA, 2019; 

LIMA et. al, 2017), visto que se tratam de regiões menos desenvolvidas em relação ao Sul e 

Sudeste do país, além de regiões mais tardias quanto às amenidades de valores patriarcais. 

Logo, as categorias para a variável grandes regiões estão distribuídas da seguinte forma: 

1. Norte (NO); 

2. Nordeste (NE); 

3. Sudeste (SE); 

4. SUL (SU); 

5. Centro-Oeste (CO). 

Vale ressaltar que também será considerada na análise a ocupação dos homens, a fim de 

verificar a hipótese de que a ocupação do cônjuge/companheiro do sexo masculino afeta a 

participação das esposas no mercado de trabalho formal. A categorização desta variável já foi 

apresentada na sessão anterior, esperando-se, então, uma relação negativa entre o 

cônjuge/companheiro ser militar da União e a respectiva esposa participar de empregos 

formais, conforme Silva, Melo e Anastácio (2009), Silva (2008) e Martins (2013) sugerem, 

mesmo que esses trabalhos não tenham comprovado as suspeitas com dados significativos. 

 

3.3 Modelo empírico adotado 

Grande parte das evidências referentes à participação da mulher no mercado de 

trabalho foram viabilizadas pela utilização do modelo de regressão logística ou probabilística, 

como os de Lima et al (2017) e Scorzafave e Menezes-Filho (2001). Corrar, Paulo e Filho 

(2009) argumentam que a vantagem de se utilizar tais modelos é que possuem poucas 

restrições e se adequam de maneira satisfatória quando se pretende responder problemas 

ligados à estimação de probabilidades. Contudo, para Pereira, Domínguez e Ocejo (2007), o 

modelo logit se apresenta de forma mais simplificada que o probit, em termos de manuseio, 

representação e tratamento, fazendo com que o logit seja mais requisitado. Neste trabalho, 

será adotado o modelo empírico logit binário, a fim de complementar a análise dos dados 
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descritivos, com base na razão de chance das esposas de militares da União, de demais 

servidores públicos e de empregados formais do setor privado, estarem inseridas em 

empregos formais, no Brasil, no ano 2010. 

A finalidade dos modelos binários constitui-se em mensurar a probabilidade de 

ocorrer, ou não ocorrer, um determinado evento, qualitativo e binário, dada a influência de 

variáveis explicativas (FREITAS, 2013). Deste modo, admite-se a variável resposta (Yi) como 

uma dummy, ou seja, uma variável dicotômica (de distribuição Bernoulli) que assume valores 

representados pelos números 0 e 1 (CORDEIRO E DEMÉTRIO, 2007). O número 0 (zero) 

está associado a não ocorrência do evento, ou seja, as esposas de militares da união e esposas 

de civis não estão inseridas no mercado de trabalho formal, enquanto o valor 1 (um), diz 

respeito a ocorrência do evento acontecer, ou seja, as esposas de militares da união e esposas 

de civis estão inseridas no mercado de trabalho formal.         

Ademais, no modelo aqui estudado, a variável resposta “participa do mercado de 

trabalho formal” está associado às seguintes variáveis explicativas: Ocupação do 

cônjuge/companheiro; tempo desde a migração do casal; ser responsável pelo domicílio; 

idade decenal da esposa; nível de instrução da esposa; renda do companheiro em número de 

salários mínimos; número de filhos tidos nascidos vivos pela esposa; idade do último filho 

tido nascido vivo pela esposa e grandes regiões de domicílio, conforme descrito no Quadro 2. 

Vale salientar que o modelo será considerado para todas as esposas observadas em 

conjunto, ou seja, esposas de militares, de demais servidores públicos e de empregados 

formais do setor privado (Modelo 1). Porém, também será realizado esse mesmo modelo de 

forma segregada para essas esposas de cada ocupação do cônjuge considerada, a fim de 

verificar se o peso das variáveis explicativas sobre a participação das esposas em empregos 

formais é maior ou menor, ao diferenciá-las pela ocupação do seu cônjuge. Nesse caso, a 

variável ocupação do cônjuge não será uma variável explicativa, e sim estará incluída na 

variável dependente. 

Feitas tais considerações, Gujarati (2011) expõe que, para prosseguir com uma 

regressão logística, é preciso converter a variável dependente (Yi) em um evento possível de 

acontecer E(Yi), ou seja, a chance/probabilidade (pi) da enésima esposa estar inserida em 

empregos formais, probabilidade esta que pode variar de 0 (zero) a 1(um) e está demostrada 

através de uma função de distribuição logística acumulada, como segue: 

                                                    E(Yi) = pi = 
 

             
                (1) 
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em que,           diz respeito a uma função de regressão linear simples     

    + ui), sendo    o intercepto,    o vetor dos parâmetros que serão estimados,    o vetor 

das variáveis explicativas e ui o erro amostral. 

 Consequentemente, se a probabilidade de um evento binário ocorrer é obtido mediante 

a equação (1), a probabilidade de não ocorrência desse evento é dada por: 

                                                         1 – pi = 
           

             
                                    (2) 

          Sendo a razão de chances definida pela relação entre a probabilidade de ocorrência e a 

probabilidade de não ocorrência da esposa participar do mercado de trabalho formal:  

                                                       pi/ (1 – pi) =                                      (3) 

           Assim, ao aplicar o logaritmo natural à formulação (3), temo o seguinte modelo Logit: 

                                                        (
  

    
)                                                   (4) 

          em que, o L representa o  logaritmo das razões de chance, apresentando linearidade em 

X, bem como nos outros parâmetros (GUJARATI, 2011). Logo, o modelo Logit nos responde 

em quantas vezes, ou em quantos %, a chance, também conhecida por odds ratio (OR), de 

uma esposa participar de empregos formais vai ser elevada ou reduzida, mediante a influência 

das variáveis explicativas (RUMEL, 1986). Sendo que, quando o logaritmo (L) assume um 

valor superior ao número 1, sua ocorrência eleva as chances da esposa estar participando de 

empregos formais, ao contrário de quando o valor de L é inferior a 1, quando se reduz as 

chances da esposa estar empregada formalmente. E, quando o valor de L é exatamente igual a 

1, não há interferência na chance se sucesso, ou seja, a chance da esposa participar de 

empregos formais não é maior, nem menor. 
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4 RESULTADOS  

 

Os resultados apresentados neste capítulo, a partir de dados descritivos e do modelo 

logit, referem-se às características da participação no mercado de trabalho formal, das esposas 

de militares, demais servidores públicos e empregados formais do setor privado, no Brasil, em 

2010. Desta maneira, refletem em algumas questões relevantes, não só quanto aos diferenciais 

entre essas esposas, que pode indicar o peso da ocupação do respectivo companheiro sobre 

sua inserção no mercado de trabalho, ou ainda o peso de uma cultura mais patriarcal atrelada à 

profissão dos militares, em maior intensidade que os demais, mas também quanto aos 

diferenciais de gênero no mercado de trabalho e no ambiente privado sobre as esposas no 

geral. Os resultados permitem, ainda, verificar quais variáveis são mais determinantes na 

inserção da vida laboral formal das esposas, podendo, a partir de então, se obter um robusto 

pano de fundo para discussões. 

 

4.1 Perfil socioeconômico e demográfico de esposas de militares, de servidores públicos e 

de empregados formais do setor privado 

 

Visando compreender o perfil das esposas estudadas neste trabalho, pode-se ponderar 

inicialmente que, como os valores patriarcais estão mais amenos com o passar de tempo, a 

variável idade é um fator passível de se mostrar determinante, no que diz respeito à força de 

trabalho das esposas de diferentes coortes. Dentre os casais observados neste estudo, 

divididos por ocupação dos homens (Figura 1), os mesmos estão todos mais concentrados no 

intervalo das idades de 35 a 44 anos, sendo que militares possuem um perfil mais jovem, 

enquanto os servidores públicos estão mais concentrados em idades mais avançadas. Isso 

pode ser explicado porque servidores públicos possuem uma idade de entrada mais elevada 

(CORRÊA, 2018, p.80), muitas vezes por passarem mais tempo na inatividade se dedicando 

aos estudos. Também pode refletir o tempo das contratações, conforme discutido em 

Nogueira (2012), uma vez que antigamente não havia concurso, e sim indicações, e a 

definição de servidor público era apenas burocrática. Todos os entes contrataram muitos 

servidores, em um mesmo momento do tempo, tendo esses servidores idades parecidas, e que 

saíram desse serviço público no mesmo período, de forma que se fez necessário a realização 

de concursos. 
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Figura 1: Estrutura etária de militares da União, demais servidores públicos e empregados formais do setor privado, e suas respectivas 

esposas. Brasil, 2010. 

 

         
Fonte: Censo demográfico, 2010. (IBGE)
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Além disso, Nogueira (2012) ainda aponta a situação financeira, econômica e fiscal 

favorável para concurso em várias cidades e estados ao mesmo tempo, e, portanto, novas 

contratações ao mesmo tempo. Entretanto, isso se deu há muitos anos e agora os servidores 

ativos têm idades próximas, e mais elevadas que a dos militares, que passaram por outros 

processos históricos de contratação. Portanto, a idade dos servidores públicos ser mais 

elevada pode refletir o histórico de contratações e de novos concursos dos servidores ter se 

dado em tempos anteriores a dos militares, tendo estes passado por renovação há menos 

tempo. Além de haver uma idade-limite para os militares das forças armadas para se inserirem 

no serviço a depender da lei, como afirmado no art. 42 da Constituição Federal de 1988. De 

acordo com a Lei 11.279/2012 as idades-limite que o candidato da marinha do Brasil deve 

possuir no ato da matrícula podem variar entre 15 anos completos a ter menos 36 anos a 

depender do serviço atribuído.  

Quanto às esposas observadas, essas também se concentram no grupo etário de 35 a 44 

anos de idade, salvo as esposas de trabalhadores formais do setor privado, que são 

proporcionalmente mais concentradas no grupo etário de 25 a 34 anos de idade. Porém, as 

esposas de militares, no geral, possuem um perfil etário ainda mais jovem, enquanto que as 

esposas de servidores um perfil mais envelhecido, assim como seus respectivos 

companheiros, quando comparadas entre os três grupos de casais observados.  

Ainda em relação à idade, mas agora analisando o diferencial na força de trabalho 

entre as esposas, coorte por coorte, a Figura 2 mostra que, dentre as esposas com 15 a 24 anos 

de idade, ou seja, das coortes nascidas de 1986 a 1995, não há grande diferencial no que se 

refere à inserção das mesmas em empregos informais e formais, salvo o diferencial na 

distribuição da formalidade do setor público e privado. Por exemplo: enquanto 34% das 

esposas de empregados do setor privado estão na mesma posição que o companheiro, e 

apenas 1% no serviço público, para as esposas de servidores públicos, esse percentual varia 

para 23% e 11%, respectivamente. Entretanto, chama-se atenção que há uma maior proporção 

de esposas destinadas à inatividade, provavelmente por se tratar de um grupo etário muito 

jovem, em que grande parte está se dedicando exclusivamente aos estudos, assim como 

apontado por Souza (2002), Gonzaga et al, (2003) e Nóbrega (2019). Nessa perspectiva, a 

inatividade para este grupo etário, que pode ser vista como algo positivo, atinge em menor 

proporção as esposas de militares (38%) do que esposas de empregados formais do setor 

privado (41%) e público (42%). Em contrapartida, o inverso ocorre quanto ao desemprego, já 

que 15% das esposas de militares estavam desempregadas, 5% a mais que as demais.  
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Figura 2: Força de trabalho das esposas de militares da União, demais servidores 

públicos e empregados formais do setor privado, por grupo etário. Brasil, 2010. 

 

 

 

 
Fonte: Censo demográfico, 2010. (IBGE)
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No que diz respeito à esses resultados, pode-se inferir que, em coortes mais jovens, 

esposas de militares estão inseridas no mercado de trabalho tanto quanto as demais esposas, e 

ainda procuram mais emprego que as demais. Ou seja, mais propensas ao desemprego. Isso 

leva a pensar que, ainda que indiretamente, a cultura patriarcal parece estar mais amena sobre 

as esposas de coortes mais jovens, já que mesmo com o companheiro inserido na carreira 

militar, não as impedem de procurar emprego e se inserir na vida laboral. Adicionalmente, 

apesar de neste trabalho não ter sido feito um estudo sobre a diferença de idade entre o casal, 

se o par tivesse a mesma faixa etária, provavelmente esse resultado estaria sendo afetado pelo 

fato de o esposo militar estar no começo de carreira e ainda conquistando sua estabilidade 

financeira, o que faz o complemento da renda por parte da mulher algo necessário e essencial 

(GOLDANI, 1994). Acrescenta-se a isso que, se o casal tiver migrado, a esposa de militar 

pode ter aberto mão de dar continuidade aos estudos para se inserir no mercado de trabalho 

mais cedo, justamente para complementar a renda, o que explicaria a menor inatividade das 

mesmas nessa faixa de idade e maior desemprego, dado os obstáculos enfrentados na inserção 

do mercado de trabalho ao migrar, especialmente quando não se tem um alto nível de 

instrução (GONZALEZ, 2015). 

Ao analisar a coorte nascida entre 1976 e 1985, têm-se esposas com idades entre 25 e 

34 anos, ou seja, idades teoricamente mais ativas no mercado de trabalho que as da coorte 

anterior, tanto que aqui é possível perceber maiores diferenciais. Desta vez, a situação em 

relação à inatividade, que na coorte anterior atingia mais as esposas de servidores públicos e 

menos as de militares, agora se inverte. Ou seja, acomete proporcionalmente mais as esposas 

de militares (39%), sendo um percentual 9% e 12% maior que o das esposas de empregados 

formais do setor privado e público, respectivamente. O desemprego continua atingindo mais 

esposas de militares (9%) e o emprego informal tem proporcionalmente mais esposas de 

empregados formais do setor privado (15%) inseridas. Entretanto, considerando a união do 

emprego formal público e privado, as esposas de servidores públicos se destacam como as 

mais bem colocadas no mercado de trabalho, ao contrário das esposas de militares, já que 

54% das esposas de servidores estavam empregadas formalmente, percentual este 

correspondente a 48% e 40% para as esposas de empregados do setor privado e de militares, 

respectivamente.  

Conforme Nóbrega (2019), a maior parte da vida laboral de uma mulher é definida até 

os 20 anos de idade, já que, a partir de então, a probabilidade de permanência na situação de 

força de trabalho na qual a mulher se encontra é muito maior que a probabilidade de transição 
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para outra condição. Diante disso, pode-se pensar que os diferenciais observados entre essas 

esposas, especialmente nas coortes intermediárias, são diferenciais que já as acompanha, pelo 

menos, desde os 25 anos de idade. Isso também explica o fato de que, a partir da coorte com 

25 anos e mais, dentre as posições laborais das esposas observadas, há a manutenção das 

esposas de militares como as mais desempregadas, menos inseridas em ocupações formais e 

mais inativas, bem como a manutenção de esposas de servidores públicos como as mais bem 

posicionadas em empregos formais, e de esposas de empregados do setor privado com maior 

taxa proporcional de inserção na informalidade, salvo algumas exceções. 

Na coorte com idade entre 45 e 54 anos, por exemplo, apesar da participação no 

desemprego reduzir para todas, reduz menos para as esposas de empregados do setor privado, 

que passam a serem as que se encontram proporcionalmente mais desempregadas (3%) 

apenas nessa faixa etária, porém, com um diferencial mínimo. Assim, no geral, o desemprego 

entre as esposas observadas reduz à medida que a idade aumenta, ao contrário do que 

acontece com a inatividade, que possui relação positiva com a idade. Vale ressaltar que nas 

idades mais avançadas, que compreendem as coortes de 1941 a 1955, o percentual de esposas 

de empregados formais do setor público e do privado, tem um crescimento na inatividade de 

22% e 16%, respectivamente, passando a ser 54% para ambas. Entretanto, esse percentual não 

se altera muito para as esposas de militares, que nesse grupo etário deixam de serem as mais 

inativas entre as esposas analisadas (51%). Adicionalmente, nesta mesma coorte, 32%, 33% e 

37% das esposas de militares, de empregados formais do setor privado, e do público, estão 

inseridas em empregos formais, uma redução de 5%, 11% e 18%, respectivamente, em 

relação ao grupo de idade anterior. Isso é, inclusive, um efeito coorte e idade, já que as 

mulheres de coortes mais antigas tendem a apresentarem menor inserção no mercado de 

trabalho, assim como as mulheres mais velhas. 

Desta forma, o cenário final parece estar indicando que, enquanto as demais esposas 

aparentemente estão se aposentando, as esposas de militares permanecem inativas, como já 

vinha sendo nas idades anteriores, por outros motivos. Provavelmente, pelo maior cuidado 

dedicado ao lar e à família. O cenário pode ainda estar representando o preconceito em 

conseguir emprego, ou se manter nele, com o avançar da idade, levantado por Magalhães 

(2008). Contudo, tendo em vista que esposas de militares apresentam padrão de inatividade 

crescente, desde os primeiros grupos de idade, se diferenciando das demais esposas 

observadas, é possível afirmar que elas, logo cedo, precisam ou escolhem abdicar da carreira 

profissional para se dedicarem à vida familiar em maior proporção, em conformidade com 
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Martins (2013) e Samara (2002), fator que pode ser intensificado pela dificuldade de 

recolocação no mercado de trabalho após as migrações, as quais são mais intensas quando o 

esposo é militar (LIM; SCHULKER, 2010; BURKE; MILLER, 2016). Contudo, é necessário 

o controle por outras variáveis para entender com maior precisão as motivações e 

justificativas para a menor inserção de esposas de militares em empregos formais, bem como 

sua maior inatividade, quando comparadas às demais esposas de civis. 

Já em relação ao emprego informal, percebe-se que este tem relação negativa com a 

idade, ou seja, quanto maior a idade das esposas, menor sua inserção em trabalhos informais. 

Entretanto, para as esposas de militares, há uma ressalva no grupo etário de 55 a 69 anos de 

idade, dado que a taxa de inserção em empregos informais aumenta de 11% para 15%. Além 

disso, para esposas de empregados formais do setor privado, essa relação inversa só se aplica 

a partir dos 45 anos de idade. Esses dados, então, indicam que esposas de empregados formais 

do setor privado, em idades mais jovens, são mais destinadas que as demais à  empregos sem 

garantias trabalhistas, e que, a partir dos 55 anos de idade, são as esposas de militares que se 

destacam nesta situação, proporcionalmente.  

Por fim, quanto maior a idade, maior a inserção de esposas de empregados formais do 

setor público e privado em ocupações formais, até os 44 anos de idade, e até os 34 anos de 

idade para as esposas de militares. Se pensarmos apenas que, independentemente do emprego 

formal ser do setor público ou privado, ambos se enquadram como as melhores posições na 

força de trabalho, isso já demonstra que esposas de militares ficam, proporcionalmente, 

menos anos de sua vida inseridas em empregos formais do que as esposas dos demais 

empregados formais, por se retirarem mais cedo.  

Para além da idade, o nível de instrução é uma fator largamente divulgado como 

crucial para inserção no mercado de trabalho formal, especialmente em cargos mais 

qualificados. Nesse sentido, no Gráfico 1, observa-se o nível de instrução de empregados 

formais do setor privado, público e dos militares, bem como o de suas respectivas esposas. 

Nele, percebe-se que a maioria dos militares possuía ensino médio completo ou superior 

incompleto (51%). Os demais servidores públicos, por sua vez, se distribuem mais entre 

aqueles com ensino médio completo a superior incompleto (39%) e aqueles com superior 

completo ou mais (37%). Já os empregados formais do setor privado se encontram 

proporcionalmente mais concentrados entre aqueles sem instrução a fundamental incompleto 

(38%), e entre os que possuíam ensino médio completo a superior incompleto (32%). Além 

disso, no que concerne à suas esposas, observa-se um perfil do nível de instrução semelhante 
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ao nível de instrução dos seus companheiros. Isso, pois militares e servidores públicos se 

uniram mais com uma maior proporção de mulheres que possuíam ensino médio completo ou 

mais, 79,5% e 71,8%, respectivamente. Em contrapartida, 52% das esposas dos empregados 

no setor formal privado, possuíam até o ensino médio incompleto, apesar dos expressivos 

33,6% que possuíam médio completo ou superior incompleto.  

Gráfico 1: Nível de instrução de militares da União, demais servidores públicos e de 

empregados formais do setor privado, e de suas respectivas esposas. Brasil, 2010. 

Fonte: Censo demográfico, 2010. 

 

Esses resultados representam a força da seletividade matrimonial, bastante discutida 

por Becker (1981), em que as pessoas só decidem casar se a função de utilidade do casamento 

for superior à função de utilidade de permanecer solteiro, podendo essa função utilidade ser 

definida por fatores financeiros, biológicos ou psicológicos. Assim, aplicando a teoria de 

Becker (1981) ao fator do nível de instrução, uma pessoa, ao pensar em se casar, procurará 

um potencial parceiro que possua nível de instrução igual ou superior ao seu. Esse 

pensamento também é defendido pela teoria de Blau e Schwartz (1984), bem como no estudo 

de Longo (2011), que indica ainda que as barreiras raciais tendem a serem menores quando as 

diferenças nos níveis de instrução compensam as diversidades raciais. Entretanto, Ribeiro e 

Silva (2009) argumentam que, no Brasil, existem cada vez menos impedimentos 

matrimoniais, no que se refere a fatores inter-raciais e inter educacionais, exceto para união 
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entre pessoas com os mais altos níveis escolares e pessoas com níveis de escolaridades mais 

baixos. 

A Figura 3 permite observar a condição de cada esposa estudada, segundo seu nível de 

instrução. Dentre o grupo de esposas sem instrução, ou com até nível fundamental 

incompleto, esposas de empregados formais do setor privado (30%) estavam 

proporcionalmente mais inseridas no setor formal de emprego, seguidas das esposas de 

demais servidores públicos (23%) e de militares (13%), considerando a união do emprego 

público e privado. Quanto ao emprego informal e ao desemprego, as esposas de militares 

eram proporcionalmente menos empregadas (17% contra 18% das demais) e mais 

desempregadas (7%) que as demais. Contudo, quando se observa os dados das esposas com 

menor nível de instrução, em relação à inatividade, encontram-se as esposas de militares 8% e 

18% mais inativas do que as esposas de empregados formais públicos e privados com o 

mesmo nível de instrução, concomitantemente, já que 63% das esposas de militares, sem 

instrução, estavam inativas. 
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Figura 3: Força de trabalho das esposas de militares da União, demais servidores 

públicos e empregados formais do setor privado, por nível de instrução das esposas. 

Brasil, 2010. 

 

 
 

 
 

 
Fonte: Censo demográfico, 2010. 
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A partir de então, quanto maior o nível de instrução das esposas, maior sua inserção 

em empregos formais, sendo as esposas de empregados do setor privado as que mais se 

inserem, proporcionalmente, em empregos formais, exceto quando se considera o nível de 

instrução superior completo, quando as esposas de demais servidores públicos ocupam essa 

posição. Dentre as esposas que detinham ensino médio completo a ensino superior 

incompleto, o percentual de esposas inseridas em empregos formais era de 51%, 48% e 31%, 

para as esposas de empregados formais privados, servidores públicos e militares. Já dentre as 

detentoras do maior nível de instrução, ou seja, as que possuem ensino superior completo ou 

mais, esse mesmo percentual se eleva para 78%, 79% e 62%, para as esposas de empregados 

formais privados, servidores públicos e militares, respectivamente, ou seja, esposas de 

militares se encontram sempre menos inseridas em empregos formais que as demais, 

independentemente do seu nível de instrução. 

Em contrapartida, quanto maior o nível de instrução, menor o nível de inserção em 

empregos informais ou na inatividade, independentemente da ocupação do homem da relação. 

Vale ressaltar que esposas de militares aparecem proporcionalmente mais inseridas em 

empregos informais que as demais, mesmo com um percentual de diferença mínimo, quanto 

maior o nível de instrução. Além disso, independentemente do nível de instrução, esposas de 

militares são mais inativas que as demais, tendo em vista que, mesmo com a redução da 

inatividade para todas as esposas com o maior nível de instrução, a inatividade permanece em 

maior proporção para as esposas de militares (24%) do que para as esposas de homens 

inseridos em empregos formais do setor privado (13%) e público (12%), dentre as que 

possuíam ensino superior completo ou mais. Acrescenta-se a isso que as esposas de militares 

também foram observadas como as mais desempregadas, em qualquer nível de instrução 

considerado dentre as esposas observadas, com as maiores taxas de desemprego se 

concentrando, para todas, entre os níveis de instrução de fundamental completo a superior 

incompleto.  

Assim, esses dados indicam que, mesmo com um alto nível de instrução, e mesmo que 

a um nível menor do que aquelas com menor nível de instrução, esposas de militares 

continuam menos inseridas em empregos formais e mais inativas, bem como mais inseridas 

em empregos informais e no desemprego, ou seja, aparentemente em piores condições que as 

demais, se essa não for uma opção da mesma ou do casal (tied movie), o que novamente vai 

de encontro ao argumento de Lim e Schulker (2010), Burke e Miller (2016) e Silva, Melo e 

Anastácio (2009).  
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Outra variável que a literatura aponta influenciar na posição das esposas na força de 

trabalho, é a renda do marido e, nessa perspectiva, o Gráfico 2 apresenta a renda, em número 

de salários mínimos, das mulheres unidas a militares, demais servidores públicos e 

empregados formais do setor privado, bem como a renda dos respectivos companheiros. 

Observa-se que militares, empregados formais do setor público, e do setor privado, nessa 

ordem, possuem maior concentração proporcional entre os detentores das maiores faixas de 

rendas, ou seja, rendas maiores de 3 salários mínimos. Os militares possuem renda mais 

concentrada na faixa maior que 5 salários mínimos até, no máximo, 10 salários mínimos 

(41%), como também de renda maior que 3 salários mínimos até, no máximo, 5 salários 

mínimos (22%). Os servidores públicos se distribuem mais entre aqueles que ganham mais de 

1 salário mínimo até, no máximo, 3 salários mínimos (30%), como também entre os que 

possuem renda maior que 5 salários mínimos até, no máximo, 10 salários mínimos (23%). 

Ademais, 15% dos empregados formais do setor privado recebem até 1 salário mínimo e 56% 

recebem mais de 1 salário mínimo até, no máximo, 3 salários mínimos.  

GRAFICO 2: Renda, em número de salários mínimos de militares da União, demais 

servidores públicos e de empregados formais do setor privado, e de suas respectivas 

esposas. Brasil, 2010. 

Fonte: Censo demográfico, 2010. 

 

Se os militares se destacam como os detentores das maiores rendas, suas esposas se 

destacam pela sua maior concentração entre as esposas que não possuem renda alguma, ou 

seja, 50% delas se encontravam na inatividade ou desemprego. Este percentual de esposas que 

39 

35 

50 

15 

21 

9 

15 

1 

11 

56 

29 

30 

26 

17 

21 

13 

5 

22 

10 

22 

7 

10 

4 

23 

9 

41 

8 

6 

2 

17 

5 

19 

4 

0 20 40 60 80 100

EMPREGADO FORMAL(PRIVADO)

ESPOSA DE EMPREGADO FORMAL

DEMAIS SERVIDOR PÚBLICO

ESPOSA DE SERV. PÚBLICO

MILITAR DA UNIÃO

ESPOSA DE MILITAR

NÚM. DE SALÁRIOS MÍNIMOS (% ) 

SEM RENDA ≤ 1 SM > 1 SM e ≤ 3 SM 

> 3 SM e ≤ 5 SM > 5 SM e ≤ 10 SM > 10 SM



72 
 

não possuem renda também é o maior entre esposas de empregados formais do setor privado e 

público, porém proporcionalmente menor que esposas de militares, 39% e 35%, 

respectivamente. Por outro lado, as esposas de empregados formais do setor privado detêm, 

proporcionalmente mais, uma renda menor ou igual a 1 salário mínimo a até, no máximo, 3 

salários mínimos (50% delas), do que esposas de servidores públicos (41% delas) e esposas 

de militares (32% delas), nessa ordem. Logo, percebe-se que, aparentemente, quanto maior a 

renda do marido, maior o percentual de esposas fora do mercado de trabalho, e menor a 

inserção das esposas em ocupações que não lhe tragam grandes rendimentos (FERNANDES, 

1998). 

Adicionalmente, é possível verificar na Figura 4, como as esposas de militares, demais 

empregados formais do setor público e do setor privado, estão distribuídas nas diferentes 

categorias da força de trabalho, segundo a renda de seus companheiros, por número de 

salários mínimos.  
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Figura 4: Força de trabalho das esposas de militares da União, demais servidores 

públicos e empregados formais do setor privado, por renda, em número de salários 

mínimos, dos companheiros. Brasil, 2010. 

 

 
 

 
 

 
Fonte: Censo demográfico, 2010 (IBGE) 
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Para os maridos que possuem rendimentos monetários de até 1 salário mínimo, as 

esposas de militares da União são proporcionalmente mais inseridas em empregos formais 

(36%) e no desemprego (13%) em relação às demais esposas observadas. Em empregos 

formais, as esposas de militares se distribuíam em um percentual de 2% e 5% a mais que 

esposas dos demais empregados formais, dos setores públicos e privados, respectivamente. E 

no desemprego, esse percentual era 7% a mais sobre ambas as categorias de esposas. Quanto 

aos empregos informais, apesar de um diferencial irrisório quando comparadas às demais, 

eram as esposas de empregados formais no setor privado que estavam proporcionalmente 

mais inseridas (18%). Entretanto, as mesmas, juntamente com esposas de demais servidores 

públicos, se destacavam pela maior distribuição proporcional na inatividade, 44% para ambas, 

que representava 10% a mais que esposas de militares fora da força de trabalho. 

Com o incremento na renda dos companheiros, a situação das esposas de militares se 

inverte, no que se refere à inserção em empregos formais e inatividade. Quando observamos o 

salário dos companheiros para mais que 1 a 3 salários mínimos, a participação das esposas de 

militares em empregos formais, tem uma redução de 2%, enquanto que a das esposas de 

servidores públicos se eleva em 15%, e a das esposas de empregados privados cresce 13%. 

Isso reflete em esposas de servidores públicos (49%) proporcionalmente mais inseridas em 

empregos privados, seguidas das esposas de empregos privados (44%), ficando, então, as 

esposas de militares (34%) como as menos inseridas em empregos formais. Por outro lado, a 

inatividade das esposas de militares tem um crescimento de 3%, enquanto que a das esposas 

de servidores públicos reduz em 12%, e a das esposas de empregados privados decresce em 

10%. Desta forma, esposas de militares (37%) também passam a ser proporcionalmente as 

mais inativas, quando comparadas às demais esposas observadas. Acrescenta-se a isso que as 

esposas de militares permanecem proporcionalmente mais desempregadas (13%), além de se 

tornarem, em termos proporcionais, as mais inseridas em empregos informais (17%). 

A partir de então, percebe-se um padrão nas diferentes forças de trabalho de todas as 

esposas na medida em que a renda do companheiro se eleva, com a inserção em empregos 

formais se apresentando de forma crescente, o que, considerando também o Gráfico 1, pode 

representar ocupações cada vez melhores e mais bem remuneradas. Além disso, o aumento na 

renda do companheiro faz com que a inserção em empregos informais, o desemprego e a 

inatividade reduza, exceto para esposas de militares, que com a renda do companheiro até 10 

salários mínimos, têm suas taxas de inatividade crescentes.  
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Cabe ainda mencionar que as esposas de servidores públicos se mantêm 

proporcionalmente mais inseridas em empregos formais e as esposas de militares menos 

inseridas, não só em empregos formais, mas também em empregos informais, bem como mais 

desempregadas e inativas que as demais. Considerando as esposas apenas daqueles que 

recebem mais que 10 salários mínimos, 61% das esposas de servidores públicos se 

destinavam a empregos formais. Entre as esposas de empregados do setor privado e de 

militares, esse percentual era 58% e 43%, respectivamente. Em contrapartida, na inatividade 

havia 42% das esposas de militares, contra 28% e 30% das esposas de empregados formais do 

setor público e privado, respectivamente.  

Isso pode representar para as esposas de militares, alguma dificuldade de inserção em 

ocupações formais bem remuneradas, em qualquer faixa salarial do seu cônjuge, exceto na 

faixa salarial inferior, de até 1 salário mínimo. Essa faixa salarial, na verdade, representa uma 

exceção à regra, tendo em vista que estão incluídos apenas os recrutas, estudantes do curso de 

formação para serem militares, cabos não engajados, entre outros. Ou seja, homens que ainda 

não possuem toda estabilidade e benefícios recebidos por militares oficiais. Sendo assim, suas 

esposas, aparentemente, além de serem de uma coorte mais nova, precisam estar no mercado 

de trabalho para complemento da renda familiar, já que são proporcionalmente mais 

empregadas formais que as demais que, por sua vez, são mais desempregadas e menos 

inativas.  

Assim, as demais esposas de militares, além de menos empregadas formais, quanto 

maior a renda de seu marido, também estão mais inseridas em ocupações informais. Isso 

representa a dificuldade de inserção no setor formal, ou ainda a necessidade de se inserir em 

atividades informais que sejam mais flexíveis à sua principal função de esposa de militar e 

cuidadora do lar e família (ABREU, 1986; SCHUSSLER; FABRICIO, 2017; SIQUEIRA; 

FERREIRA; SILVA, 2018). Adicionalmente, o fato de elas serem também mais 

desempregadas e mais inativas do que esposas de empregados formais do setor público e 

privado, reforça, no primeiro caso, a dificuldade de se inserirem em ocupações formais que 

condizem com suas perspectivas de crescimento profissional e qualificação, e, no segundo 

caso, reforça o exposto pela literatura, de que as esposas de militares abrem mão de uma 

carreira profissional em prol da família, com maior intensidade que as demais (BURKE; 

MILLER, 2016), ou podem optar pela inatividade por necessitarem menos complementar a 

renda familiar, ou por darem menos importância ao trabalho (COOKE, 2013). 
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O Gráfico 3 apresenta o número de filhos nascidos vivos, tidos pelas esposas de 

militares da União, esposas de servidores públicos e esposas de empregados formais do setor 

privado, trazendo um diferencial do nível de fecundidade entre elas. É possível perceber que 

as esposas de empregados formais do setor privado e público, nesta ordem, possuem, 

proporcionalmente, uma maior fecundidade do que as esposas de militares. Isso, pois 52% das 

esposas de militares não possuíam filhos ou tinham no máximo um filho, enquanto que esse 

percentual decrescia para 41% entre as demais esposas observadas. As esposas de militares 

possuem, ainda, uma menor distribuição proporcional entre as esposas que tiveram 3 filhos ou 

mais, apenas 15% delas, que corresponde a um percentual de 9 e 12 pontos percentuais a 

menos, quando comparadas às esposas de empregados formais públicos e privados, 

respectivamente. Tendo em vista que os militares têm maior concentração proporcional que 

os demais companheiros observados, entre os que possuem as maiores faixas salariais, os 

benefícios auferidos aos militares não reflete em maior fecundidade, e sim o contrário, o que 

pode representar uma maior influência do nível de instrução de suas esposas na decisão de ter 

filhos. 

Gráfico 3: Número de filhos nascidos vivos de esposas de militares da União, demais 

servidores públicos e de empregados formais do setor privado. Brasil, 2010. 

Fonte: Censo demográfico, 2010. 
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de servidores públicos se encontravam, proporcionalmente, com uma maior distribuição em 

cargos formais, já que 63% delas estavam inseridas em empregos formais públicos ou 

privados (30% mais 33%, respectivamente). Isso corresponde a 3% e 13% a mais que a 

inserção proporcional de esposas de empregados do setor privado e militares da União, 

concomitantemente. Considerando esses três grupos de esposas, as de servidores públicos 

também eram as menos inseridas em empregos informais (10%), seguidas das esposas de 

militares (12%) e de empregados formais do setor privado (13%). Entretanto, a participação 

percentual no desemprego (11%) e na inatividade (27%) das esposas de militares são maiores 

em relação às esposas dos trabalhadores formais do serviço público (6% e 20%, 

respectivamente), e do setor privado (6% e 21%, concomitantemente). Com isso, percebe-se 

que, mesmo sem filhos, esposas de militares encontram alguma dificuldade de inserção no 

mercado de trabalho, dada a sua maior taxa no desemprego, que pode ser explicada pela 

migração mais intensa que as atinge mais que as demais esposas (BURKE; MILLER, 2016; 

GONZALEZ et al, 2015). Ou ainda que, mesmo sem filhos, possuem alguma motivação para 

se manterem na inatividade, que pode ser o cuidado dedicado ao lar e ao marido (LIM; 

SCHULKER, 2010), ou estarem se dedicando aos estudos, por exemplo. 
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Figura 5: Força de trabalho das esposas de militares da União, demais servidores 

públicos e empregados formais do setor privado, por número de filhos tidos nascidos 

vivos. Brasil, 2010. 

 

 
 

 
 

 
Fonte: Censo demográfico, 2010. 
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Ao adentrar na maternidade, a inserção em empregos formais tem tendência 

decrescente para todas as esposas, especialmente para as esposas de militares, que 

permanecem, proporcionalmente, como as menos inseridas no trabalho formal, 

independentemente da quantidade de filhos tidos. Considerando o grupo anterior, que não 

possuía filhos, bem como as que tiveram apenas um filho e as que possuíam quatro filhos ou 

mais, o percentual de participação em empregos formais variou de 50% para 37% e 25%, 

respectivamente, entre esposas de militares. Também variou de 60% para 49% e 29% entre as 

esposas de empregados no setor privado, e de 63% para 56% e 32% entre esposas de demais 

servidores. Ou seja, a taxa de formalidade reduz para a metade com o incremento de 4 filhos 

ou mais. 

Em contrapartida à inserção em empregos formais, está a taxa de inatividade das 

esposas, que possui relação positiva com o aumento no número de filhos tidos nascidos vivos, 

principalmente para esposas de militares, que se mantêm como as mais inativas dentre as 

esposas observadas. Com a presença de um filho nascido vivo, 44% esposas de militares 

estavam inativas, contra 31% e 28% das esposas de empregados formais do setor privado e 

público, respectivamente. Já quando as esposas possuem quatro filhos ou mais, esse 

percentual se eleva para 52% entre esposas de militares e 49% e 50% entre esposas de 

empregados formais do setor privado e público, respectivamente. Além disso, assim como a 

inatividade, a inserção em empregos informais também apresenta relação positiva com o 

aumento no número de filhos, sendo esposas de empregados da iniciativa privada, as que mais 

se destacam nesse setor de atividade, dentre as demais esposas. Exemplo disso é que, com 

apenas um filho, 14% das esposas de empregados formais do setor privado estavam inseridas 

na informalidade, percentual que corresponde a 11% e 12% entre esposas de demais 

servidores públicos e militares. Por outro lado, pode-se ainda ressaltar que o desemprego 

reduz à medida em que o número de filhos aumenta e, mesmo com menores diferenciais, as 

esposas de militares permanecem como as proporcionalmente mais desempregadas, dentre as 

esposas observadas. 

Isso quer dizer que, quanto maior o número de filhos tidos nascidos vivos, menor a 

participação das esposas em empregos formais, que são transferidas para empregos informais 

e, em maior intensidade, para a inatividade. Assim, provavelmente, o cuidado demandado por 

parte dos filhos, faz com que a mulher precise buscar ocupações mais flexíveis à sua 

realidade, como empregos informais, ou que decida se dedicar aos filhos, passando para a 

inatividade (FERNANDES, 1998; SOUZA et al, 2016), já que essas duas últimas posições, na 
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força de trabalho, aumentam concomitantemente ao maior número de filhos, especialmente a 

inatividade. 

Cabe ressaltar que as esposas de militares, mesmo com sua grande maioria se 

concentrando entre as que possuem nenhum ou um filho nascido vivo, como demonstrado no 

Gráfico 3, continuam sendo, proporcionalmente, as menos inseridas em empregos formais, e 

mais inseridas na inatividade, independentemente da quantidade de filhos. Isso levanta a 

possibilidade de que o seu companheiro, diante da sua ocupação, maior renda e benefícios, 

demanda um cuidado no lar maior que os demais, mesmo com a ausência de filhos. Este 

cuidado pode estar atrelado aos seus valores patriarcais mais intensos (SILVA, 2008), e 

viabilizado pelo seu maior poder financeiro, ou ainda que, se a família tem mais benefícios 

garantidos (BRASIL, 1980), a necessidade de trabalhar seja menor. Outra possível 

explicação, é que a migração atrelada à profissão do militar seja um obstáculo na inserção de 

suas esposas no mercado de trabalho formal (GONZALEZ et al., 2015) e como o militar está, 

entre os companheiros, como os detentores de maiores rendimentos, é acordado que a esposa 

permaneça na inatividade, se não for para se inserir em ocupações formais que tragam 

realmente grandes retornos.  

Adiciona-se a esta discussão da fecundidade, o Gráfico 4, que reluz a idade do último 

filho nascido vivo das esposas dos militares da União, dos trabalhadores formais do serviço 

público, e da iniciativa privada. Sendo assim, em uma análise gráfica proporcional, o filho 

caçula desses casais, em grande parte, possui idades de 0 a 3 anos. Curiosamente, apesar de 

esposas de empregados da iniciativa privada (51%) serem as que possuem um maior 

percentual de filhos de até 6 anos de idade, quando comparadas às esposas de militares (50%) 

e de servidores públicos (47%), não se observam grandes diferenciais em nenhuma categoria 

de idade do último filho.  
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Gráfico 4: Idade do último filho nascido vivo de esposas de militares da União, 

demais servidores públicos e de empregados formais do setor privado. Brasil, 2010.

 
* 6.573.121 esposas não selecionadas, porque não tiveram filhos ou tinham filhos com idade a partir 

de 18 anos. 

Fonte: Censo demográfico, 2010. 
 

Entretanto, a Figura 6 pode apresentar alguns diferenciais quanto à força de trabalho 

das esposas de trabalhadores formais do setor público, privado e de militares da União, 

considerando a idade do último filho nascido vivo. Se considerarmos, por exemplo, as esposas 

com filho mais novo com idade de 0 a 3 anos, teremos, em uma análise proporcional, as 

esposas de militares como as menos inseridas em ocupações formais, 30% delas contra 38% e 

50% das esposas de empregados do setor privado e público, respectivamente. Além disso, 

esposas de militares também se destinam mais à inatividade e ao desemprego do que esposas 

dos empregados da iniciativa privada e pública: 52% e 8% das esposas de militares, contra 

42% e 7% das esposas de empregados da iniciativa privada, e 35% e 5% das esposas de 

servidores públicos, na inatividade e desemprego, respectivamente. Já em empregos 

informais, são as esposas de empregados do setor privado formais que se encontravam mais 

inseridas (13%), com um diferencial de 3% a mais que as demais. 
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Figura 6: Força de trabalho das esposas de militares da União, demais servidores 

públicos e empregados formais do setor privado, por idade do último filho tido nascido 

vivo. Brasil, 2010. 

 

 
 

 
 

 
Fonte: Censo demográfico, 2010. 
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Se observarmos agora apenas as esposas com o último filho nascido vivo de idade 

entre 4 e 6 anos, a inserção percentual em empregos formais se eleva para todas e na 

inatividade ocorre o inverso, o que representa o menor cuidado materno demandado por um 

filho mais velho, em comparação àqueles filhos com 0 a 3 anos de idade, que possibilita a 

inserção ou retorno das mães ao mercado de trabalho, conforme apontado por Fernandes 

(1998). Nesse contexto, esposas de militares permanecem como as menos inseridas em 

ocupações formais (33%) e mais inativas (43%) do que esposas de empregados formais do 

setor privado (43% em empregos formais e 33% inativas) e do público (52% em empregos 

formais e 29% inativas). Entretanto, chama atenção o fato de que o aumento na idade do 

último filho, de 0 a 3 para 4 a 6 anos, aumentou também a participação das esposas em 

ocupações informais e no desemprego, o que pode estar representando a dificuldade das 

esposas em se reinserir no mercado de trabalho, especialmente nas melhores posições, após a 

maternidade.  

Com o crescimento da idade do último filho para idades escolares até a adolescência, a 

inserção em empregos formais segue crescente e a inatividade decrescente, com esposas de 

militares sempre menos inseridas em empregos formais e mais inativas ou desempregadas. 

Nesse sentido, o cenário final é que, quando os filhos têm entre 12 a 17 anos de idade, as 

mães esposas de servidores públicos se mantêm como as mais ativas no mercado de trabalho 

formal (53%), distribuídas em 23% na atividade privada e 30% no serviço público. Isso 

representa um diferencial proporcional de 18% e 6% a mais que as esposas de militares da 

União e de trabalhadores formais da iniciativa privada, respectivamente. Na atividade 

informal, as esposas de trabalhadores formais da iniciativa privada continuam, 

proporcionalmente, mais inseridas (17%), seguidas das esposas de militares da União (15%) e 

das esposas de servidores públicos (13%). Acrescenta-se a isso que as esposas de militares da 

União se mantêm como as mais inseridas no desemprego (8%) e na inatividade (43%), em 

comparação com as demais esposas, sem apresentar grandes diferenciais em comparação com 

as que tinham o último filho com idade entre 7 e 11 anos. 

Resumidamente, esses resultados demonstram que o peso de um filho nas idades 

iniciais, afeta a participação em empregos formais para todas, mas em maior proporção para 

as esposas de militares e de trabalhadores formais do setor privado. Além disso, pode-se ainda 

perceber que esposas de militares são, independentemente da idade do último filho, 

proporcionalmente mais inativas, desempregadas e menos inseridas em empregos formais que 

as demais. Percebemos o contrário nas esposas de servidores públicos e esposas de 
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trabalhadores formais do setor privado, que são sempre mais inseridas em empregos 

informais, mesmo com o crescimento da idade do último filho nascido vivo.  

Outra variável que pode ser considerada no estudo, são as grandes regiões em que os 

casais estudados residem, já que algumas regiões do país apresentam maiores oportunidades 

de emprego e maior desenvolvimento socioeconômico e cultural que outras. Nessa 

perspectiva, o Gráfico 5 apresenta a região de domicílio de militares da União, demais 

servidores públicos e de empregados formais do setor privado, juntamente com suas 

respectivas esposas. Desta forma, percebe-se que todos os casais analisados residiam 

proporcionalmente mais na região Sudeste do país, sendo 50% casais compostos por 

empregados formais do setor privado e suas esposas, 42% casais compostos por militares da 

União e suas esposas, e 37% casais compostos por demais servidores públicos e suas esposas. 

Além disso, uma expressiva parcela de servidores públicos (24%) domiciliava na região 

Nordeste, região com menor presença percentual de militares (13%), quando comparados aos 

demais. Os militares, por sua vez, além da região Sudeste, apresentaram uma presença 

percentual significativa nas regiões Centro-Oeste (18%) e Sul (18%). 

 

Gráfico 5: Região de domicílio de militares da União, demais servidores públicos e de 

empregados formais do setor privado, e de suas respectivas esposas. Brasil, 2010 

 
Fonte: Censo demográfico, 2010. 

 

 

Na Figura 7, é possível verificar a influência de domiciliar em diferentes regiões do 

Brasil, em 2010, sobre a distribuição percentual na força de trabalho das esposas de 

empregados formais do setor privado, público e de militar. Isso acontece, pois, para qualquer 
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esposa observada, a região Sul sempre aparece com o maior percentual de participação em 

empregos formais, ao contrário da região Norte (LIMA et al., 2017; NÓBREGA, 2019). Para 

esposas de militares, empregados do setor privado e demais servidores, sempre nesta ordem, a 

taxa de participação proporcional em empregos formais era de 42%, 56% e 59% na região 

Sul, e de 28%, 44% e 47% na região Norte. Adicionalmente, enquanto que a região Sul 

apresenta sempre menor taxa de inatividade, a região Nordeste é a que contrapõe com as 

maiores taxas, para todas as esposas. Novamente para esposas de militares, empregados do 

setor privado e demais servidores, sempre nesta ordem, a taxa proporcional de inatividade era 

de 39%, 28% e 27% na região Sul, e de 47%, 42% e 35% na região Nordeste.  

Para além da discussão secundária, sobre a relação das variáveis que já foram mais 

estudadas com a participação das esposas no mercado de trabalho, podemos verificar o peso 

de outras variáveis mais específicas sobre a participação das esposas no mercado de trabalho 

formal, como, por exemplo, a condição de ser responsável pelo domicílio, apresentada no 

Gráfico 6.   
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Gráfico 6: Responsável pelo domicílio, segundo a ocupação das esposas de empregados formais 

do setor privado, demais servidores públicos ou militares da União. Brasil, 2010 

Fonte: Censo demográfico, 2010 (IBGE) 

 

Aqui, verifica-se primeiramente que, em qualquer arranjo de 

ocupação/desocupação/inatividade da mulher x ocupação de seu cônjuge, os homens são os 

responsáveis pelo domicílio em, pelo menos, 70% dos casais de cada arranjo. Isso já 

representa, em grande parte, a desigualdade de gênero dentro do lar, construída com base em 

princípios patriarcalistas, em que, mesmo com a mulher se encontrando mais bem posicionada 

no mercado de trabalho, ou tão bem posicionada quanto o homem, a mesma ainda aponta o 

seu cônjuge como responsável (MENDES, 2016). Exemplo disso são os arranjos domiciliares 

em que a esposa está empregada formalmente no setor privado, e principalmente no setor 

público, e mesmo assim o cônjuge do sexo masculino continua sendo o responsável na 

maioria dos casais. Outro ponto que é perceptível, é que a mulher é tida como responsável em 

percentuais maiores quando o homem está no mercado de trabalho privado, bem como que o 
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percentual de mulheres responsáveis é maior quando elas estão proporcionalmente mais 

empregadas do que desempregadas ou inativas, ilustrando que o fato de a esposa ter emprego 

está relacionado a maiores percentuais de responsáveis mulheres.  

Adicionalmente, ainda em relação ao Gráfico 6, percebe-se que, se no mercado de 

trabalho as esposas de militares apresentaram, teoricamente, piores posicionamentos na força 

de trabalho formal, portanto, na vida privada, elas também são mais subordinadas aos 

maridos, independentemente de estarem bem colocadas no mercado de trabalho. Ou seja, 

apresentam menores percentuais como responsáveis pelo domicílio. Pegando dois extremos 

como exemplo, dentre as esposas de militares, demais servidores públicos e de empregados 

formais do setor privado que estavam inativas, apenas 14,4%, 15% e 20,5%, respectivamente, 

eram declaradas como responsáveis pelo domicílio. Já dentre as esposas servidoras públicas, 

esse percentual era de 19,7%, 21,8% e 28%, respectivamente. Isso reforça o aporte teórico 

apresentado por Silva (2016) e Silva (2008), de que esposas de militares estão ainda mais 

atreladas à cultura patriarcal, em decorrência da profissão de seu companheiro, podendo 

ocorrer o mesmo com esposas de servidores públicos, mas em menor intensidade. 

Na Tabela 1 está expresso como as mulheres estão distribuídas em relação à sua 

posição na força de trabalho, separadas conforme a ocupação dos seus respectivos cônjuges, 

em 2010, no Brasil. Nesse sentido, é possível verificar que esposas de militares, 

aparentemente, possuem maiores dificuldades, ou menor interesse, na inserção em empregos 

formais, considerando o setor público e privado. Somando os dois setores de empregos 

formais, apenas 37%, das 91.811 esposas de militares, estão empregadas. Isto é, 

aproximadamente 8% a menos que as 17.132.290 esposas de empregados formais do setor 

privado, e 16% a menos que as 1.259.935 esposas dos demais servidores públicos. Em 

contrapartida, as esposas de militares se destacam por estarem proporcionalmente mais 

inativas (42,25%), assim como as esposas de servidores públicos, porém, em menor 

proporção (31,24%). Já as esposas de empregados formais do setor privado (EFSP), por sua 

vez, apesar de apresentarem participação expressiva na inatividade (34,48%), estão 

proporcionalmente mais inseridas em empregos da mesma natureza de seus cônjuges 

(41,49%).  
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Tabela 1: Força de trabalho das esposas dos militares, dos demais servidores 

públicos e dos trabalhadores formais do setor privado brasileiro, 2010. 

Ocupação da esposa 

Esposas de 

empregados 

formais do setor 

privado 

Esposas dos demais 

servidores públicos 

Esposas dos 

militares da 

União TOTAL 

Valor abs. % Valor abs. % 
Valor 

abs. 
% 

Empregada formal do 

setor privado 
7.107.544 41,49 302.974 24,05 23.919 26,05 

7.434.437 

Empregada informal 2.560.465 14,95 146.968 11,66 11.999 13,07 2.719.432 

Empregada formal do 

setor público 
653.603 3,82 361.276 28,67 9.998 10,89 

1.024.877 

Desempregada 903.108 5,27 55.057 4,37 7.102 7,74 965.267 

Inativa 5.907.570 34,48 393.660 31,24 38.793 42,25 6.340.023 

TOTAL 17.132.290 100 1.259.935 100 91.811 100 18.484.036 

Fonte: Censo demográfico, 2010. 

É válido salientar que a condição de inativa, que acomete grande parcela de todas as 

mulheres estudadas, em maior dimensão as esposas de militares, pode representar diversas 

motivações não estudadas no Censo de 2010, como, por exemplo: a desistência de procurar 

emprego, diante das dificuldades de inserção e condições ofertadas; a necessidade, ou 

possibilidade de se dedicar mais aos cuidados do lar e da família; a opção de se dedicar mais 

aos estudos; estar na condição de aposentada; dentre outros. Logo, apesar de indicar maiores 

valores para esposas de militares, faz-se necessário entender outras dimensões envolvidas 

nesse contexto.   

Ademais, apesar de não haver um grande diferencial na participação proporcional por 

uma perspectiva de valores absolutos, entre as esposas observadas em empregos informais ou 

no desemprego, uma análise sobre as diferenças dos valores relativos traz importantes 

considerações. Nessa perspectiva, o percentual relativo de esposas de militares 

desempregadas é 45% e 75% maior que o percentual relativo de esposas de empregados 

formais do setor privado e de demais servidores, respectivamente, também desempregadas, 

estando em conformidade com o apontado por Lim e Schulker (2012). Adicionalmente, o 

percentual relativo de esposas de militares inseridas em empregos informais é 14% menor que 

o mesmo percentual relativo de esposas de empregados formais do setor privado, bem como 

12% maior que o percentual relativo de esposas de demais servidores, empregadas 

informalmente. Sendo assim, verificam-se as esposas de militares menos inseridas em 

empregos formais e mais inativas, proporcionalmente, além de relativamente mais 

desempregadas que as demais esposas observadas. 
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Por fim, antes de adentrar no tempo de migração do casal, o Gráfico 7 nos propicia a 

análise referente ao tempo de migração individual, anterior ao ano de 2010, dos empregados 

formais do setor privado, servidores públicos e militares da União, e suas respectivas esposas. 

Aqui, percebe-se que os percentuais de distribuição de empregados formais públicos e 

privados coincidem em qualquer categoria de tempo de migração, o que indica não haver 

grande relevância dessa variável para diferenciar as esposas dos mesmos. Adicionalmente, 

faz-se saber que 30% dos militares da União e suas esposas migraram em até 3 anos, ou seja, 

um percentual mais que três vezes maior que o dos demais casais (9%). Acrescenta-se a isto 

que, dentre os casais observados que realizaram a migração, os militares e suas respectivas 

esposas apresentaram maiores percentuais nas categorias em que ocorre a migração, 

especialmente na mais recente, como apontado pela literatura (BURKE; MILLER, 2016; 

PINTO; ANDRADE, 2015; SILVA, 2010).  

Gráfico 7: Tempo de migração de militares da União, demais servidores públicos e de 

empregados formais do setor privado, e de suas respectivas esposas. Brasil, 2010 

Fonte: Censo demográfico, 2010 

 A exceção se dá para a categoria em que os indivíduos migraram há mais de 9 anos, 

quando os civis apresentam percentuais quase 15% superiores que o percentual de militares e 

suas esposas (25% e 22%, respectivamente) na mesma categoria. Isso pode estar 

representando, para os civis, uma migração que, caso tenha sido motivada por sua carreira 

profissional, se mostrou terminante, ao passo que os indivíduos migraram para seu novo local 
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de destino, se adaptaram e criaram raízes. Ou, ainda, representando que a migração não é um 

evento tão incomum de se ver entre os civis, conforme apontado por Freitas (2009), apesar de 

se mostrar mais ameno do que para os militares. Já para os militares, o menor percentual nesta 

categoria, representa que a migração dos mesmos é realmente mais intensa, passa por mais 

etapas, tanto que o maior percentual de militares se concentra mais na migração mais recente.  

Contudo, cabe abrir um parêntese para destacar que as pessoas da categoria tempo desde a 

migração superior a 9 anos, neste estudo, são consideradas como não migrantes, por questões 

já discutidas na metodologia, além de que, por comportar qualquer tempo de migração, 

incluem pessoas que podem ter migrado até na infância, quando a migração nada teve a ver 

com sua ocupação profissional. Exemplo disso pode ser visto na Tabela 2, em que tinham 

militares que migraram há até 63 anos, assim como empregados formais públicos e privados 

que haviam migrado há 66 anos. Além disso, por meio da Tabela 2, é possível perceber que o 

tempo de migração que mais se repetia entre os militares, considerando apenas os migrantes, 

era menos de um ano, enquanto que para empregados formais do setor privado e público, era 

20 e 30 anos, respectivamente. Esse fato demonstra, novamente, a maior rotatividade 

migratória dos militares, ao contrário dos civis. E, pode-se acrescentar que se estivéssemos 

considerando qualquer período de migração, o tempo médio desde a migração dos militares 

seria de 9 anos, aproximadamente 10 anos a menos que o tempo médio dos civis, e não até 3 

anos, como apontado por Burke e Miller (2016) e Silva (2010). 

Tabela 2: Resumo das descritivas do tempo de moradia no município de migrantes 

militares, demais servidores públicos e empr. form. do setor privado. Brasil, 2010 

Descritivas Militares 
Demais servidores 

públicos 

Empr. form. do 

setor privado 

(EFSP) 

Média 9,21 19,04 17,84 

Moda 0 30 20 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 63 66 66 

Fonte: Censo demográfico, 2010 

Porém, cabe destacar que o trabalho de Burker e Miller (2016), apesar de ser bastante 

robusto, com uma amostra de 900.000 cônjuges de militares analisados de forma longitudinal, 

entre 2001 e 2012, se refere à militares dos Estados Unidos. E o de Silva (2010), por sua vez, 

abrangia apenas uma amostra de 19 esposas de militares do exército brasileiro do Rio de 

Janeiro, mais precisamente da Academia Militar das Agulhas Negras, entre 2007 e 2008. Isso 
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pode explicar o diferencial da média do tempo desde a migração dos militares observada neste 

trabalho, se não houvesse restrição no tempo de migração considerado, já que aqui se 

englobam os militares das forças armadas (marinha, exército e aeronáutica) de todo o Brasil, 

em 2010. 

Dessa forma, considerando os indivíduos com tempo de migração superior a 9 anos, 

unidos àqueles que não migraram, observa-se que a maioria dos empregados formais públicos 

e privados e suas respectivas esposas, não realizaram a migração (aproximadamente 82% para 

todos), assim como a maioria dos militares da União e suas esposas (53%). Porém, 

considerando que o fenômeno da migração é, no geral, um evento raro (CUNHA, 2016), 47% 

de militares que migraram, independentemente do tempo da migração, ainda é um percentual 

extremamente relevante e condizente com o apontado pela literatura, já que representa 29% a 

mais do que o mesmo percentual observado entre os demais casais (18%). No Gráfico 8, 

então, também é possível verificar que, considerando o período de migração decenal do 

Censo, ou seja, o tempo médio desde a migração apenas daqueles que migraram nos últimos 9 

anos, a média de tempo de migração dos militares agora coincide com o observado por Burker 

e Miller (2016) e Silva (2010), de aproximadamente 3 anos, sendo próximo de apenas 1 ano a 

menos que a média de tempo de migração dos civis. 
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Gráfico 8: Tempo médio desde a migração de militares, demais servidores 

públicos e empr. form. do setor privado, que migraram nos últimos 9 anos. Brasil, 2010. 

Fonte: Censo demográfico, 2010 

 

Já feitas as análises migratórias individuais, a Tabela 3 possibilita uma comparação do 

tempo de migração de todas as esposas observadas e de seus respectivos companheiros, em 

que a maioria das esposas se encontra no mesmo intervalo de tempo de migração que seus 

respectivos cônjuges, podendo indicar uma migração familiar. Dentre as esposas que 
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esposas que migraram há mais que 6 anos e até 9 anos, possuíam cônjuges que migraram em 

conjunto.  

2.99 

3.94 3.93 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Militares Demais servidores públicos Empr. form. do setor privado

(EFSP)

Tempo médio desde a migração de até 9 anos



93 
 

Tabela 3: Tempo desde a migração das esposas x de seus companheiros 

Tempo desde a 

migração da 

esposa 

Tempo desde a migração do companheiro 

Migrou há 

até 3 anos 

Migrou há mais 

que 3 anos e até 

6 anos 

Migrou há 

mais que 6 

anos e até 9 

anos 

Não migrou Total 

Migrou há até 

3 anos 

1.260.079 83.206 29.558 367.719 1740562 

72,39% 4,78% 1,70% 21,13% 100% 

Migrou há 

mais que 3 

anos e até 6 

anos 

52.149 548.619 36.476 308.956 946200 

5,51% 57,98% 3,85% 32,65% 100% 

Migrou há 

mais que 6 

anos e até 9 

anos 

18.627 22.345 426.739 315.334 783045 

2,38% 2,85% 54,50% 40,27% 100% 

Não migrou 
305.562 263.867 255.205 14.189.594 15014228 

2,04% 1,76% 1,70% 94,51% 100% 
Fonte: Censo demográfico, 2010 

Entretanto, o percentual de esposas que migraram, mas que seus companheiros não 

migraram, também é bastante expressivo: 21%, 33% e 40%, dentre as esposas que migraram 

há até 3 anos, migraram há mais que 3 anos e até 6 anos, e que migraram há mais que 6 anos e 

até 9 anos, respectivamente. Isso representa, em grande parte, mulheres que realizaram uma 

migração independente e que conheceram seus respectivos cônjuges no local de destino. Ou 

ainda, mulheres que já conheciam o atual parceiro, mas que por residirem em locais distintos 

decidiram migrar para a cidade do parceiro, indicando, nesse caso, que a mulher migra mais 

que o homem para formar família. Além disso, pode-se dizer que a esmagadora maioria 

(95%) das esposas observadas, que não realizaram a migração, se unia mais a cônjuges que 

também não tinham migrado.  

Logo, foi a partir desses dados que se definiu a categorização estudada neste trabalho 

para a migração de casal, que pode ser melhor observada no Gráfico 9, segregada por 

ocupação dos homens. Para além do que já foi discutido, este gráfico nos permite observar 

que a migração das esposas, além de se dar mais de forma vinculada ao marido, acontece em 

maior proporção entre esposas de militares. A proporção de esposas de militares que assumem 

o papel de tied mover (40%) é mais que três vezes maior que a proporção para as esposas de 

civis (12%), estando de acordo com o argumentado por Burker e Miller (2016). Assim, essa 

condição mais forte entre esposas de militares pode representar para as mesmas, uma maior 

dificuldade de se inserir em empregos formais e bem remunerados. Isso pode, então, fazer 

com que as esposas de militares assumam o cuidado familiar e abdiquem de sua carreira 
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profissional, para acompanhar seus cônjuges sempre que precisam migrar em função da 

carreira dos mesmos (MARTINS, 2013; SAMARA, 2002). 

Gráfico 9: Tempo desde a migração do casal, composto por militares, demais 

servidores públicos ou empregados formais do setor privado (EFSP) e suas respectivas 

esposas. Brasil, 2010 

 

Fonte: Censo demográfico, 2010 

 Adicionalmente, o Gráfico 9 também permite verificar que a migração independente 

das esposas, ou seja, em que apenas a esposa migrou, ou que a esposa migrou antes do seu 

cônjuge, não apresenta grande diferencial entre as diferentes esposas observadas. E, com o 

intuito de melhor observar se o tempo desde a migração do casal tem impacto na inserção das 

esposas em empregos formais, bem como a migração vinculada, independente ou na ausência 

da migração, pode-se recorrer à Figura 8.   
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Figura 8: Força de trabalho das esposas de militares da União, demais servidores 

públicos e empregados formais do setor privado, por tempo desde a migração do casal. 

Brasil, 2010 

 

 

 

 
Fonte: Censo demográfico, 2010. 
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Mediante a Figura 8, percebe-se que esposas de militares continuam 

proporcionalmente menos inseridas em empregos formais, e mais desempregadas e inativas, 

ao contrário das esposas de servidores públicos, independentemente da sua condição 

migratória, assim como as esposas de EFSP são mais inseridas em empregos informais. 

Entretanto, se observarmos esta figura, no sentido de verificar o impacto da condição 

migratória sobre a força de trabalho das esposas, é perceptível que, dentre as esposas inseridas 

em empregos formais, aquelas que realizaram a migração antes de seus cônjuges, apresentam 

maiores percentuais de inserção, ao contrário das esposas que realizaram a migração 

vinculada mais recente (há até 3 anos). Considerando as esposas que realizaram a migração 

antes de seus companheiros, 47%, 52% e 65% das esposas de militares, EFSP e demais 

servidores, respectivamente, estavam inseridas em empregos formais. Em contrapartida, se 

levar em conta as esposas que migraram em conjunto com seus cônjuges há até 3 anos, o 

percentual de inserção na formalidade reduz para 26%, 39% e 47%, entre as esposas de 

militares, EFSP e demais servidores, respectivamente. Isso reproduz o peso da migração 

vinculada sobre a participação das esposas no mercado de trabalho, principalmente para 

esposas de militares.  

Além disso, também desfaz a imagem da migração como uma vilã da melhor 

colocação das esposas no mercado de trabalho, tendo em vista que aquelas que migraram 

antes dos seus esposos são as que proporcionalmente mais se inserem em empregos formais, 

inclusive mais que as esposas que não migraram: dentre as esposas que não migraram, 43%, 

46% e 53% das esposas de militares, EFSP e demais servidores, respectivamente, estavam 

empregadas formalmente. Logo, não migrar, aparentemente, facilita mais a inserção das 

esposas no mercado de trabalho, quando comparadas às esposas que realizam a migração 

vinculada. O mesmo não pode ser dito em comparação àquelas que migram antes de seus 

cônjuges. Esta migração, então, provavelmente é motivada por melhores oportunidades de 

emprego e salariais para a esposa, sendo em função da mesma, e não do companheiro, 

fazendo com que o homem quem assuma o papel de tied mover. Além disso, demonstra uma 

maior autonomia e empoderamento dessa mulher, o que ainda vem sendo conquistado com 

muita dificuldade no decorrer dos anos, sendo então um resultado relevante para a discussão, 

mesmo que comporte a minoria entre as esposas estudadas.  

Como contraponto à inserção na formalidade, está a taxa de inatividade das esposas, 

em que aquelas que realizaram a migração mais recente, se encontram proporcionalmente 

mais inativas do que as esposas que se enquadram em outra condição migratória. Bem como 
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as esposas que migraram antes de seus maridos, estavam proporcionalmente menos inativas 

que as demais. A taxa de inatividade, considerando a migração mais recente, era de 54%, 39% 

e 35%, entre esposas de militares e empregados formais do setor privado e público, 

respectivamente. Já entre esposas de empregados formais do setor público e privado, que 

migraram antes dos seus companheiros, a taxa de inatividade era de 19% e 26%, 

respectivamente. Essa mesma taxa de inatividade, entre esposas de militares, era de 36% e 

37%, quando somente a mulher realizou a migração, e aquelas que migraram antes dos seus 

cônjuges, respectivamente. 

Ainda é possível acrescentar, na análise, a percepção de que a migração conjunta mais 

recente e a migração não vinculada da mulher, também aparentam influenciar no seu maior 

desemprego proporcional, ao contrário da migração conjunta mais antiga ou da ausência da 

migração. Nesse sentido, o desemprego entre aquelas que migraram de forma vinculada há até 

3 anos e entre aquelas que migraram e seu cônjuge não migrou, era representado, nessa 

mesma ordem, por 9% e 12% entre esposas de militares, 8% e 5% entre esposas de servidores 

públicos, e por 8% e 8% entre esposas de EFSP. Por outro lado, o menor percentual de 

desemprego entre esposas de militares (5%) e de EFSP (5%) estava entre as que migraram 

conjuntamente há mais que 6 anos e até 9 anos, e entre esposas de servidores públicos (4%) 

estava entre as que não migraram. Esse resultado indica, então, que quanto mais tempo se 

passa desde a migração, ou se não tiver ocorrido a migração, menos as esposas permanecem 

desempregadas, tendo em vista que mesmo em uma migração não vinculada, em que as 

esposas vão em busca de seus próprios objetivos, o risco de não alcançá-los existe, assim 

como os custos de adaptação e os obstáculos de recolocação em um novo lugar, como 

apontado por Clark e Huang (2006), e Leclere e Mclaughin, (1997). 

Vale ressaltar que a taxa de desemprego para todas as esposas, se apresentou maior na 

migração conjunta de até 3 anos, quando comparado a migração maior que 3 anos até 6 anos, 

ocorrendo o inverso com a taxa de emprego informal. Isso pode estar demonstrando a 

dificuldade inicial das esposas que migram no período recente, em se inserir ou se recolocar 

no mercado de trabalho formal (Blau, 2015; Piper, 2005), seguida da adesão a empregos 

informais com o passar dos anos, como alternativa frente às barreiras enfrentadas nesse 

contexto (SILVA; MELO; ANASTÁCIO, 2009). Assim, no que se refere à inserção em 

empregos informais, a migração conjunta mais recente reflete em menor distribuição 

proporcional das esposas de EFSP (14%), de demais servidores públicos (11%) e de militares 

(11%). Porém, essas últimas, possuem percentual de informalidade ainda menor quando a 
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migração se dá de forma independente, antecipada à migração do companheiro (8%). E, em 

contrapartida, 15% das esposas de militares com o tempo desde a migração do casal sendo 

maior que 3 anos e até 6 anos, estavam inseridas em empregos informais, bem como 16% e 

12% das esposas de EFSP e demais servidores, respectivamente, com o tempo desde a 

migração do casal sendo maior que 6 anos e até 9 anos. 

Resumidamente, os resultados indicam que, tanto esposas que realizaram a migração 

conjunta mais recente, quanto esposas que migraram antes de seus companheiros, são menos 

distribuídas proporcionalmente em empregos informais e mais distribuídas no desemprego, ou 

seja, nenhuma das duas está disponível para empregos sem garantias trabalhistas e que não 

lhes tragam bons retornos, o que faz com que, na ausência de oportunidades, acabem ficando 

desempregadas. Entretanto, aparentemente, as esposas que migram antes de seus cônjuges 

possuem maiores facilidades de se inserir em empregos formais, apresentando maiores 

percentuais de participação nesse segmento do que as esposas que realizaram a migração 

vinculada, que apresentam maiores percentuais na inatividade. Ademais, os empregos 

informais absorvem mais esposas migrantes vinculadas com um maior tempo desde a 

migração. 
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Figura 7: Força de trabalho das esposas de militares da União, demais servidores 

públicos e empregados formais do setor privado, por região de domicílio. Brasil, 2010. 

 
 

 
 

 
Fonte: Censo demográfico, 2010. 
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Ainda conforme a Figura 7, a região Sul, em 2010, era também a que apresentava o 

menor desemprego, dentre todas as regiões do Brasil e para todas as esposas observadas. Ao 

contrário da região Nordeste, que apresentava as maiores taxas de desemprego, exceto para 

esposas de militares, em que o desemprego das mesmas se concentrava mais entre as 

residentes da região Centro-Oeste. Na região Sul, a taxa de desemprego era de 7% para 

esposas de militares e 3% para esposas de empregados formais públicos e privados, já na 

região Centro-Oeste, 9% das esposas de militares se encontravam desempregadas e, na região 

Nordeste, 7% e 5% das esposas de empregados formais do setor privado e público, 

respectivamente, estavam desempregadas. Por fim, no que se refere a empregos informais, a 

inserção proporcional é menor na região Sul e maior na região Norte, entre todas as esposas 

observadas. 13%, 12% e 10% das esposas de empregados do setor privado, de militares e de 

demais servidores públicos, respectivamente, estavam inseridas em empregos informais na 

região Sul, e estes mesmos percentuais, nessa mesma ordem, se elevam para 18%, 17% e 

14%, quando as esposas residem na região Norte. 

Portanto, pode-se ainda concluir, a partir dos dados descritivos, que mesmo com 

algumas regiões no país mais desenvolvidas que outras, com mais oportunidades de emprego 

que outras, com a redução da fecundidade tendo acontecido primeiro em umas que outras, ou 

qualquer que seja o fator que impulsione os diferenciais regionais, esposas de militares 

possuem um padrão em sua posição na força de trabalho, em todas as regiões, sendo sempre 

mais inativas e desempregadas que as demais, e menos inseridas em empregos formais, que 

oferecem maior segurança financeira e proteção trabalhista, ao contrário de esposas dos 

demais servidores públicos.  

 

4.2 Determinantes da participação no mercado de trabalho formal de esposas de 

militares, de servidores públicos e de empregados formais do setor privado 

 

No intuito de viabilizar a construção do modelo logit, e assim atingir o objetivo deste 

trabalho, foram verificados testes de ajustes, como, por exemplo, o teste VIF (Fator de 

Inflação da Variância), que indicou não haver problema de multicolinearidade nos modelos, 

tendo em vista que os valores foram, para todas as variáveis, menores que 10. Além disso, 

ressalta-se que, pelo teste estatístico de Wald, todas as variáveis se apresentaram 

estatisticamente significativas no modelo para explicar a variável dependente, a um nível de 
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1% de significância, exceto algumas faixas de renda do marido para esposas de militares 

(modelo 2) e demais servidores públicos (modelo 4), bem como a região Nordeste para 

esposas de militares (modelo 2). No mais, as razões de chances (odds ratio) foram mensuradas 

com intervalo de confiança de 95%, estando os resultados dos modelos expostos na Tabela 4. 
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Tabela 4: Estimativa da razão de chance das esposas de militares, de demais servidores públicos 

e de empregados formais da iniciativa privada participarem de empregos formais. Brasil, 2010 

Variáveis explicativas 

Modelo 1: 

Todas as 

esposas 

observadas 

Modelo 2: 

Apenas 

esposas de 

militares 

Modelo 3: 

Apenas 

esposas de 

EFSP 

Modelo 4: 

 Apenas esposas 

de demais serv. 

Públicos 

De 15 a 24 anos (Ref.) 

De 25 a 34 anos 1,651*** 1,181*** 1,653*** 1,844*** 

De 35 a 44 anos 1,777*** 1,222*** 1,761*** 2,309*** 

De 45 a 54 anos 1,466*** 1,18*** 1,435*** 2,195*** 

De 55 a 69 anos 0,847*** 0,909 0,849*** 0,935*** 

Até fundamental incompleto (Ref.) 

Fund. completo e médio 

incompleto 
1,376*** 1,516*** 1,372*** 1,553*** 

Médio comp. e superior 

incompleto 
2,476*** 3,06*** 2,451*** 3,321*** 

Superior completo ou mais 9,073*** 12,952*** 8,54*** 16,382*** 

Menor ou igual a 1 SM (Ref.) 

Mais de 1 SM até 3 SM 1,131*** 0,86 1,125*** 1,17*** 

Mais de 3 SM até 5 SM 1,019*** 0,865 1,02*** 0,991 

Mais de 5 SM até 10 SM 0,867*** 0,787* 0,881*** 0,781*** 

Mais de 10 SM 0,675*** 0,821* 0,685*** 0,575*** 

Sem filhos (Ref.) 

Um filho 0,812*** 0,494*** 0,814*** 0,813*** 

Dois filhos 0,676*** 0,424*** 0,675*** 0,708*** 

Três filhos 0,616*** 0,424*** 0,613*** 0,661*** 

Quatro filhos ou mais 0,543*** 0,41*** 0,541*** 0,602*** 

Até 3 anos de idade (Ref.) 

De 4 a 6 anos de idade 1,289*** 1,187*** 1,3*** 1,115*** 

De 7 a 11 anos de idade 1,49*** 1,389*** 1,512*** 1,19*** 

De 12 a 17 anos de idade 1,646*** 1,344*** 1,683*** 1,212*** 

Norte (Ref.) 

Nordeste 0,943*** 1,071. 0,956*** 0,917*** 

Sudeste 1,43*** 1,154*** 1,477*** 1,144*** 

Sul 2,329*** 1,667*** 2,428*** 1,539*** 

Centro-Oeste 1,378*** 1,441*** 1,418*** 1,151*** 

Homem  (Ref.) 

Mulher 1,103*** 1,116*** 1,1*** 1,151*** 

Militares (Ref.) 

Demais servidores públicos 2,085*** - - - 

Empr. formais da iniciativa 

privada 
2,036*** - - - 

Esposa não migrou  (Ref.) 

Migração conj. <= 3 anos 0,655*** 0,291*** 0,671*** 0,527*** 

Migração conj. > 3 e <= 6 anos 0,878*** 0,454*** 0,892*** 0,741*** 

Migrou conj. > 6 e <= 9 anos 0,896*** 0,597*** 0,905*** 0,769*** 

Migração apenas da esposa 0,814*** 0,754*** 0,817*** 0,782*** 

Esposa migrou antes do cônjuge 1,093*** 0,821*** 1,081*** 1,346*** 

Fonte: Censo demográfico, 2010  

*** Significativa a até 0,000; ** Significativa a até 0,001; * Significativa a até 0,01; . 0,05. 
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Conforme a Tabela 4, confirma-se a tendência observada nos dados descritivos, no que 

se refere à idade da esposa, tendo em vista que a razão de chance de uma esposa participar do 

mercado de trabalho, se reduz a partir dos 45 anos de idade. Uma esposa ter entre 35 anos e 

44 anos de idade, aumenta sua chance de estar inserida em empregos formais em 1,78 vezes, 

quando comparadas àquelas que possuem idade entre 15 e 24 anos. Essa mesma razão de 

chance se reduz para 1,47 quando a idade da esposa está entre 45 e 54 anos. Em contrapartida, 

uma esposa ter entre 55 e 69 anos de idade, dá a ela 1,18 (1/0,844) vezes chances a menos em 

estar inserida em empregos formais, quando comparada às esposas com idade entre 15 e 24 

anos. 

Acrescenta-se a isso que o padrão observado para as esposas no geral, se repete 

quando se observa apenas esposas de militares, de empregados formais públicos ou privados, 

de forma separada. Entretanto, o aumento na idade parece afetar em menor intensidade a 

participação de esposas de militares no mercado de trabalho formal, e em maior intensidade as 

esposas de servidores públicos. Uma esposa de militar ter idade entre 35 e 44 anos, aumenta 

sua chance de estar no mercado de trabalho formal em 1,2 vezes, quando comparadas às 

esposas de militares com idade entre 15 a 24 anos. Enquanto que uma esposa de demais 

servidores públicos ter idade entre 35 e 44 anos, aumenta sua chance de estar no mercado de 

trabalho formal em 2,3 vezes quando comparadas às esposas de demais servidores públicos, 

com idade entre 15 a 24 anos. Além disso, a esposa ter entre 55 e 69 anos de idade, tem 

chances mais reduzidas de participarem de empregos formais entre as esposas de militares 

(1,10), em comparação às esposas de demais servidores públicos (1,07). Novamente, quando 

comparadas às esposas com idade entre 15 a 24 anos, ou seja, às esposas de militares, 

independente da idade, têm sempre menos chances de estarem inseridas em empregos 

formais, ou mais chances de estarem afastadas do que as demais, ao contrário das esposas de 

servidores públicos, estando em concordância com Lim, Golinelli, e Cho (2007).  

Se observarmos os resultados em relação ao nível de instrução das esposas, novamente 

se confirma o percebido pelos dados descritivos, ao passo que a chance de uma esposa se 

encontrar inserida em empregos formais se eleva, quanto maior for o nível de instrução da 

mesma. Nesse sentido, o fato de a esposa possuir fundamental completo e médio incompleto, 

eleva sua chance de estar inserida em empregos formais em 1,38 vezes, quando comparada a 

uma esposa que só possui até o fundamental completo. Essa chance aumenta ainda mais, à 

medida em que o nível de instrução se eleva, ao passo que uma esposa com nível superior 
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completo, ou mais, aumenta em 9,1 vezes as chances de participar de empregos formais do 

que uma esposa que possui, no máximo, ensino fundamental incompleto, conforme abordado 

por Maciel e Mesquita (2004) e Kreps e Clark (1975). 

 Adicionalmente, é possível perceber que as chances de participação no mercado de 

trabalho formal em conformidade com a elevação do nível de instrução, são maiores entre 

esposas de demais servidores públicos, apesar de serem bastante expressivas para esposas de 

militares, provavelmente por estas serem as que possuem proporcionalmente os maiores 

níveis de instrução, além de também ser significativo para esposas de empregados formais do 

setor privado, em menor intensidade. Se uma esposa de servidor público possuir fundamental 

completo a médio incompleto, ou ainda ensino superior completo, faz com que a mesma 

aumente 1,6 e 16,4, respectivamente, vezes sua chance em estar inserida na formalidade, 

quando comparada à uma esposa de servidor público com até ensino fundamental incompleto. 

Uma esposa de militar possuir fundamental completo a médio incompleto, ou ainda ensino 

superior completo, faz com que a mesma aumente 1,5 e 13, respectivamente, vezes sua 

chance em estar inserida na formalidade, quando comparada à esposas de militares com até 

ensino fundamental incompleto. No que diz respeito às esposas de empregados formais do 

setor privado possuírem fundamental completo a médio incompleto, ou ainda ensino superior 

completo, faz com que as mesmas aumentem 1,4 e 8,5, respectivamente, vezes suas chances 

em estarem inseridas na formalidade, quando comparadas às esposas de empregados formais 

do setor privado com até ensino fundamental incompleto.  

Isso demonstra, ainda, que quanto maior o nível de instrução, maior o diferencial entre 

as chances de inserção em empregos formais para as diferentes esposas. Ou seja, esposas de 

servidores, aparentemente, têm maiores chances de inserção empregos destinados a maiores 

níveis de instrução e, consequentemente, que trazem maiores retornos e maior segurança 

trabalhista, ao contrário das esposas de empregados formais do setor privado. Destaca-se que 

o nível de instrução foi a variável explicativa que apresentou maior impacto na inserção em 

empregos formais de esposas de militares, como também das demais, assim como no estudo 

de Barbosa (2014) e Nóbrega (2019). 

A Tabela 4 também apresenta as razões de chance que as esposas têm em participar de 

empregos formais, no que concerne às esposas no geral, indicando que o crescimento da renda 

do marido significa a menor inserção em empregos formais. Isso, pois o marido possuir renda 

maior que um salário mínimo até três salários mínimos dá às respectivas esposas 1,13 vezes a 

mais de chances em se inserir em empregos formais, em comparação àquelas em que o 
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marido tinha renda de até 1 SM. Em contrapartida, aquelas que o marido tinha renda superior 

a 10 SM tinham uma chance (RC 1/0,675) 1,48 vezes menor de participarem do mercado de 

trabalho formal, em relação àquelas em que o marido possuía renda até 1 SM, divergindo das 

tendências observadas nos dados descritivos. Vale ressaltar que essa aparente contradição se 

dá porque o modelo considera todas as variáveis conjuntamente e a análise descritiva apenas 

duas a duas ou três a três. Dessa forma, se existe algum efeito que é mais explicado por outra 

variável que não essas duas ou três, o modelo capta e atribui a outra variável, enquanto na 

análise descritiva esses efeitos ficam misturados. Logo, pode-se afirmar que, apesar da renda 

do marido ter impacto sobre a participação da esposa no mercado de trabalho, esta não é uma 

variável que possui maior impacto, quando consideradas todas as outras variáveis do modelo, 

como nível de instrução e tempo desde a migração, por exemplo. 

Verifica-se, ainda, que o fato de a renda do companheiro ser maior que 1 SM e até 5 

SM, não foi estatisticamente significativa para explicar a participação das esposas de militares 

em empregos formais, assim como que a renda do companheiro ser maior que 3 SM e até 5 

SM, não foi estatisticamente significativa para explicar a participação das esposas de demais 

servidores em empregos formais. Entretanto, pode-se dizer que a renda do homem EFSP ser 

maior que 1 SM até 3 SM, aumenta as chances de sua esposa estar empregada formalmente 

em 13%, quando comparadas às esposas de EFSP que ganham até 1 SM. Já se a renda dos 

demais servidores públicos estiver entre mais que 1 SM até 3 SM, a chance de participação 

laboral formal de suas esposas cresce 17% em comparação às esposas de demais servidores 

públicos que recebem até 1 SM. E, considerando os companheiros que possuíam rendimentos 

maiores que 10 SM, esposas de servidores públicos, EFSP e de militares possuíam 74%, 46% 

e 22%, respectivamente, chances a menos em estarem empregadas formalmente do que 

esposas de servidores públicos, EFSP e de militares, nesta mesma ordem, uma vez que seus 

companheiros recebiam até 1 SM. Logo, verifica-se que o aumento na renda afeta mais a 

participação em empregos formais para esposas de servidores públicos, do que para as 

demais.  

Adicionalmente, por uma perspectiva de verificar o efeito da fecundidade sobre a 

participação das esposas no mercado de trabalho, confirma-se os achados pelos dados 

descritivos. O aumento no número de filhos reduz as chances das esposas se encontrarem no 

mercado de trabalho formal, quando comparadas àquelas esposas que não possuem filhos, 

independentemente da ocupação de seu companheiro, assim como apontado por Pazello e 

Fernandes (2004) e Souza et al (2016). Uma esposa que possui um filho, por exemplo, possui 
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23% (1/0,812 = 1,23) de chance a menos em estar empregada formalmente, do que uma 

esposa que não possui filho algum. Essa chance se eleva para 62% a menos, quando a mulher 

possui três filhos e para 84% a menos quando ela possui quatro filhos ou mais, sempre em 

comparação às que não possuem filhos nascidos vivos. 

Contudo, cabe ressaltar que, para esposas de militares, as chances de inserção em 

empregos formais se apresenta de forma mais intensa, tendo em vista que uma esposa de 

militar que possui um filho tem uma chance 2,02 vezes menor de estar inserida em empregos 

formais do que uma esposa de militar que não possui filhos. E, se a esposa de militar possuir 

quatro filhos ou mais, a chance dela estar inserida em emprego formal é 2,44 vezes a menos 

que uma esposa de militar sem filhos. Enquanto que, ao fazer a mesma comparação de 

chances por número de filhos, considerando apenas esposas de servidores públicos, a chance 

de estarem inseridas em empregos formais quando se tem um e quatro filhos ou mais, é de 

1,23 e 1,66 vezes a menos, respectivamente, quando comparadas às esposas de demais 

servidores sem filhos. Chances essas que passam a ser apenas 1,23 e 1,85 vezes a menos, 

quando a comparação é feita entre esposas de empregados do setor formal privado que 

possuem um e quatro filhos ou mais, respectivamente, comparadas às esposas de empregados 

do setor formal privado sem filhos. Logo, os resultados evidenciam a maior propensão das 

esposas de militares a se voltarem mais para o cuidado familiar, com o aumento no número de 

filhos, como argumentado por Samara (2002). 

Além disso, as chances de uma esposa que é mãe participar do mercado de trabalho 

formal aumenta, quanto maior for a idade do seu último filho tido nascido vivo 

(FERNANDES, 1998; SOUZA, 2002). As chances de uma esposa que tem o filho mais novo 

com idade entre 4 e 6 anos, participar de empregos formais, é 29% maior do que a mesma 

chance para esposas que possuem filhos de até 3 anos de idade. Essa mesma chance cresce 

ainda mais com a elevação na idade do filho caçula, ao passo que uma esposa com o filho 

mais novo entre 12 e 17 anos de idade, tem 65% de chances a mais em estar empregada 

formalmente, também comparada àquelas com filhos de até 3 anos de idade. 

Cabe ressaltar que o aumento na idade do filho possui maior peso para esposas de 

empregados formais do setor privado e menor peso entre esposas de demais servidores 

públicos, mesmo sendo relevante também para esposas de militares. Pegando as idades dos 

filhos que mais aumentam as chances das esposas em estarem inseridas no mercado de 

trabalho como exemplo, uma esposa de um empregado formal do setor privado, com o seu 

filho mais novo tendo de 12 a 17 anos de idade, possui 68% de chances a mais em estar 
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empregada do que uma esposa de um empregado formal do setor privado, cujo seu filho mais 

novo tem até 3 anos de idade. Já uma esposa de militar, em que seu filho tem de 7 a 11 anos 

de idade, possui 39% de chances a mais em estar empregada formalmente do que uma esposa 

de militar, em que seu filho tem até 3 anos de idade. Por fim, uma esposa de um servidor 

público, com o seu filho caçula tendo de 12 a 17 anos de idade, possui 21% de chances a mais 

em estar em empregos formais, do que uma esposa de servidor público, que tem o filho mais 

novo com até 3 anos de idade. 

Por uma perspectiva de região geográfica, os resultados ainda indicam que a esposa 

residir na região Nordeste faz com que a mesma tenha 6% de chances a menos que esposas 

que residem na região Norte, de estar empregada formalmente. Porém, a esposa residir na 

região Centro-Oeste dá a ela 38% de chances a mais em estar empregada formalmente, 

percentual este que se eleva para 43% se a esposa residir na região Sudeste e, como esperado 

pelos dados descritivos, 133% de chances a mais se a esposa residir na região Sul, todas sendo 

comparadas àquelas esposas que domiciliam na região Norte. 

Vale destacar que, se considerarmos os modelos para os grupos de esposas de forma 

separada, a região Nordeste permanece reduzindo as chances das mesmas estarem 

empregadas formalmente, apesar de não ter sido estatisticamente significativa para esposas de 

militares. Além disso, a região Sul se mantém como a região que mais aumenta as chances 

das esposas estarem empregadas formalmente (LIMA et al., 2017; SCORZAFAVE; 

MENEZES-FILHO, 2001), especialmente para esposas de empregados formais do setor 

privado. Uma esposa de empregado formal do setor privado, de militar e de demais 

servidores, que residem na Região Sul, possuem chances 2,43, 1,67 e 1,54 vezes a mais, 

respectivamente, em estarem inseridas em empregos formais, do que esposas de empregado 

formal do setor privado, de militar e de demais servidores, nesta mesma ordem, que residem 

na região Norte. 

Conforme a Tabela 4, ainda é possível observar que as esposas serem consideradas 

responsáveis pelo domicílio, aumenta suas chances de estarem inseridas no mercado de 

trabalho formal em 10%, quando comparadas àquelas que não são responsáveis pelo 

domicílio. Contudo, a Tabela 4 ainda nos permite verificar que, além dessa condição de 

responsável pelo domicílio ter impacto sobre todas as esposas (MENDES, 2016), uma mulher 

responsável pelo domicílio, que é esposa de militar, tem 12% de chances a mais em estar no 

mercado de trabalho formal, do que uma esposa de militar que não é responsável pelo 

domicílio. Já uma mulher responsável pelo domicílio, que é esposa de um empregado formal 

do setor privado, tem 10% de chances a mais em estar no mercado de trabalho formal, do que 
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uma esposa de um empregado formal do setor privado que não é responsável pelo domicílio. 

E, uma mulher responsável pelo domicílio, que é esposa de demais servidores públicos, tem 

15% de chances a mais em estar no mercado de trabalho formal, do que uma esposa de 

demais servidores públicos, que não é responsável pelo domicílio. Este resultado vai ao 

encontro do que vem sido discutido até então, ao passo que, mesmo com as esposas de 

empregados formais do setor privado sendo proporcionalmente mais responsáveis pelo 

domicílio do que as demais, essa condição aumenta menos suas chances de estarem em 

empregos formais em relação às demais. Nesse sentido, pode-se pensar que a cultura 

patriarcal é menos intensa na vida das mesmas, quando comparada às esposas de militares e 

servidores públicos.  

Ainda é possível fazer algumas considerações a partir da Tabela 4, sobre a ocupação 

das esposas no mercado de trabalho formal, segundo a ocupação de seu companheiro, em 

2010, mas agora por uma perspectiva de razão de chance (modelo 1). Nessa perspectiva, a 

chance de uma esposa de um empregado formal do setor privado e público participarem do 

mercado de trabalho formal era, respectivamente, 2,04 e 2,09 vezes maior que a chance de 

uma esposa de militar se encontrar na mesma condição. Isso reforça, para esposas de 

militares, a ideia de maior dificuldade, ou menor interesse, em se posicionar nos setores de 

empregos formais, que possibilitam melhores salários, condições de emprego e proteção 

trabalhista, como apontado por Silva, Melo e Anastácio (2009).  

Entretanto, esses resultados também nos levam a considerar um viés de seleção, uma 

vez que esposas de militares assumem com maior frequência o papel de tied movers, 

migrando mais que as demais, em função da decisão de seus maridos. Dessa forma, os 

resultados podem afetar mais as esposas de militares, justamente pelo maior impacto da 

migração sobre a participação das esposas no mercado de trabalho formal, ou seja, 

provavelmente não é uma condição específica de esposas de militares, mas sim de todas as 

tied movers, que, no escopo do estudo, incide mais sobre esposas de militares. 

Nesse sentido, as razões de chances confirmam o exposto pela análise descritiva dos 

dados. Quanto menor o intervalo de tempo desde a migração vinculada, menores são as 

chances das esposas estarem inseridas em empregos formais, independentemente da ocupação 

do seu cônjuge. Chances essas que crescem ainda mais se a esposa migrar antes de seus 

companheiros. Considerando todas as esposas observadas, uma esposa que migrou em 

conjunto com seu marido há até 3 anos, possui 53% de chances a menos de estar inserida em 

empregos formais em comparação à uma esposa que não migrou. Essa mesma chance se 

reduz para 23%, quando a esposa migrou antes que seu marido, 14% quando a migração 
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vinculada da esposa se deu há mais que 3 anos até 6 anos, e para 12% quando a esposa 

migrou com o marido há mais que 6 anos até 9 anos. Sempre comparadas às que não 

migraram. Em contrapartida, uma esposa que migra antes do seu marido, possui 9% a mais de 

estar inserida em emprego formal, do que uma esposa que não migrou. 

Entretanto, apesar da migração vinculada mais recente prejudicar todas as esposas 

quanto à inserção em empregos formais, chama-se atenção para o fato de que, nos modelos 

em que se consideraram apenas esposas de cada ocupação masculina estudada em separado, 

pode-se perceber que a migração atinge essas diferentes esposas em maior ou menor grau. 

Exemplo disso é que, esposas de militares, de demais servidores e de empregados do setor 

privado, que migraram de forma vinculada há até 3 anos, tem uma chance 3,4, 1,9 e 1,5 vezes 

menor, respectivamente, de participar de empregos formais, do que a chance de esposas de 

militares, de demais servidores e de empregados do setor privado que não migraram, nesta 

mesma ordem. Fazendo a mesma comparação para esposas de militares, de demais servidores 

e de empregados do setor privado, que migraram há mais que 6 anos até 9 anos, essa chance 

reduz para 1,7, 1,3 e 1,1, respectivamente.  

E, considerando apenas as esposas que migraram antes de seus cônjuges, esposas de 

militares ainda possuem 22% de chances a menos em estarem empregadas formalmente, do 

que esposas de militares que nunca migraram. Em contrapartida, esposas de demais servidores 

e de empregados do setor privado possuem 35% e 8%, respectivamente, de chances a mais em 

estarem empregadas formalmente do que esposas de demais servidores e de empregados do 

setor privado que não migraram, nesta mesma ordem. Logo, pela regressão logística, também 

se confirma que, além da migração do casal atingir em maior intensidade esposas de militares, 

como apontado por Gonzalez et al. (2015), também impacta mais na participação das mesmas 

em empregos formais. Nesse sentido, para esposas de militares, migrar antes de seus 

companheiros reduz menos suas chances em se inserir em empregos formais, enquanto que 

aumenta mais as chances das demais esposas, sempre comparadas à categoria de referência, 

que é a ausência de migração. 

Assim, esses resultados chamam atenção, não pela migração vinculada afastar as esposas de 

militares do mercado de trabalho, e sim por afastar todas as esposas do mercado de trabalho, 

em especial as de militares, por serem as mais afetadas no escopo do estudo. Logo, um 

resultado extremamente relevante não só para um grupo de mulheres, e sim para todas que 

assumem o papel de tied mover, e que decidem abdicar de suas carreiras em prol da carreira 
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do cônjuge, seja por uma questão financeira ou ainda por resquícios da cultura patriarcal. E, 

ainda, é importante para chamar atenção para políticas públicas que deem suporte a todas as  

tied mover, não somente às esposas de militares. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A literatura deste trabalho dissertado se debruçou nos percalços históricos, sociais e 

econômicos das esposas de civis e de militares na sociedade brasileira, e mostrou que a 

mobilidade geográfica dos militares e de civis impacta na inserção das mulheres no emprego 

formal, especialmente as esposas de militares da União por possuírem um fluxo migratório 

mais intenso que as demais esposas. Além disso, conforme reforçado em literatura, as esposas 

de militares apresentam diferenciais em relação às esposas de civis no que diz respeito à 

seguridade social, o acesso à saúde, educação e moradia, estando-as mais amparadas perante 

legislação, em relação à população em geral. O tratamento diferenciado dado à família de 

militar, se justifica pela profissão do militar ser considerada de alta responsabilidade, além de 

poder exigir mudanças de localidades sempre que necessário para o serviço das Forças 

Armadas. Essa situação migratória dos militares é um fator ainda maior, pois mesmo que a 

migração ocorra em outras populações em função do exercício laboral, entre os militares se 

torna obrigatória, uma vez que não pode ser descumprida diante da hierarquia e disciplina 

imposta no serviço militar. 

Diante disso, essa dissertação teve como objetivo analisar os diferenciais nas 

características da participação no mercado de trabalho de esposas de militares, em relação às 

esposas de civis, considerando a situação migratória desses dois grupos. Para tanto, foram 

utilizados os Dados do Censo Demográfico do IBGE do ano de 2010, análise descritiva e 

regressão logística para verificar o comportamento das esposas de civis e as esposas de 

militares quanto a sua inserção no mercado de trabalho formal. 

Por conseguinte, os resultados deste trabalho levam a compreender como são os 

diferentes comportamentos das esposas de militares e de civis no que tange ao mercado de 

trabalho formal. As esposas de militares, assim como apontado na literatura, estão mais 

inseridas no desemprego e inatividade em relação às demais esposas. Essa característica da 

inatividade das esposas de militares, pode ter relação com a cultura patriarcal na qual estão 

inseridas. Já o desemprego, pode estar atrelado à migração domiciliar, em que as esposas de 

militares estão fortemente inseridas na posição de tied movier, uma vez que para conviver 

com o esposo militar, ela não tem outra alternativa, uma vez que, diferentemente dos civis, os 

militares não podem ocupar a posição de tied stayers, em virtude dos preceitos da hierarquia e 

disciplina atrelados a carreira militar. Ademais, quanto maior o tempo que ocorreu a migração 

domiciliar, maior a probabilidade das esposas reingressarem na formalidade; entretanto, em 
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todo o decênio analisado, as esposas de militares são as menos ativas no serviço formal em 

relação às esposas de civis. 

Outrossim, foi analisada a participação das esposas por idade, região geográfica, 

região metropolitana, nível de instrução, e dentre todas as variáveis, as esposas de militares 

são as menos inseridas no mercado formal. Dentre elas, o nível de instrução causou impacto 

relevante, principalmente para as esposas de militares, pois embora com elevado nível de 

instrução, essas mulheres permanecem menos inseridas na atividade laboral formal. As 

esposas de militares das Forças Armadas, especialmente as casadas com Oficiais da alta 

patente militar e bem escolarizadas, têm menos interesses de se inserirem no emprego formal, 

pois os oficiais possuem um rendimento salarial melhor, comparados aos praças, a ponto de 

não instigá-las a procurarem trabalho formal. Contudo, em casos excepcionais, quando o 

emprego formal é positivo em questões de salários ou equiparado ao de seu esposo, pode 

acarretar positivamente para as esposas entrarem em um atividade laborativa. 

Conclui-se que as esposas, no mercado de trabalho, têm comportamentos semelhantes, 

porém, em menor intensidade que os seus esposos. Isto é, os trabalhadores formais civis 

tendem a ter esposas também inseridas na iniciativa privada. O mesmo acontece para os 

servidores públicos, em que suas esposas são em maior número servidoras públicas. Mas, este 

fato não acontece com os militares das forças armadas, em que suas esposas estão mais 

inseridas na informalidade e desemprego, porém, em sua maioria, a afastamento do serviço 

formal não é derivado de vulnerabilidade, mas por opção e escolha da família do militar. 

Contudo, a limitação encontrada neste trabalho foi referente à base de dados do Censo 

demográfico de 2010, pois não foi possível analisar as Forças Armadas (Exército, Marinha e 

Aeronáutica) separadamente, visto que, o banco de dados do censo demográfico (2010) 

apenas nos possibilitou analisar as três forças conjuntamente, somente separando os militares 

que são praças dos militares oficiais. Essa limitação do banco de dados impossibilitou 

entender, de forma individual, quais das Forças Armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica 

tiveram maiores impactos decorrentes da migração, bem como analisar, separadamente, as 

esposas dos militares quanto a sua participação no trabalho formal, uma vez que as forças 

militares exercem funções diferentes, atuando em locais distintos, sendo a região geográfica 

um fator relevante na participação feminina na atividade laboral. Apesar de tal limitação 

imposta ao longo do trajeto desta pesquisa, conseguiu-se compreender com os resultados 

desses estudos, os comportamentos das esposas de militares da União, e das esposas de civis 
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no mercado de trabalho formal. Outra limitação do trabalho se deu mediante ao fato de não 

ser possível captar se a migração domiciliar foi provocada pela ocupação do marido ou da 

esposa. Ou seja, se o casal migrou em virtude da atividade laboral do esposo, e a mulher 

migrou na condição de tied mover, isto é, migrante vinculada, ou o contrário. Contudo, os 

indícios extraídos dos resultados, apontam para a prevalência da esposa como tied mover nos 

cenários analisados.  

Por fim, apesar do foco da discussão ter sido sobre a participação das esposas no 

mercado de trabalho formal, este trabalho apresenta resultados que abordam reflexões sobre a 

desigualdade de gênero, e como ser mulher e ser esposa, resulta em maiores 

responsabilidades, renúncias e abdicações pessoais em função da família, tendo em vista que 

as mulheres sem filhos, solteiras, e com maior grau de instrução têm maiores oportunidades 

no mercado de trabalho formal. Isso pode ser reflexo de uma sociedade que atribui à mulher o 

papel de esposa, mãe, cuidadora e guardiã do lar. Apesar dessas peculiaridades, existe uma 

diferença entre ser esposa de militar, e ser esposa de civil. As esposas de militares, embora 

mais atribuídas ao lar, dispõem de todo um suporte para uma vida dedicada à família, sendo 

uma decisão do casal, em que até mesmo após a morte do seu marido militar, a esposa possui 

benefícios, a exemplo da pensão por morte vitalícia, que lhe resguarda de um futuro 

desprotegido. Ao contrário das esposas de militares, as esposas de civis não detêm dos 

mesmos direitos, necessitando complementar a renda domiciliar, bem como pensar na 

tranquilidade financeira na velhice. Dessa maneira, conhecer essas diferenças é importante 

para pensar na construção de mudanças que venham a reduzir essas desigualdades sociais. 
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