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Resumo 

 

Esta pesquisa científica tem como objetivo tratar sobre a História da Mulher na 

Aviação compreendendo o período das Duas Grandes Guerras. 

Sobre a metodologia utilizada, fiz uso de pesquisas em bibliografia que tratassem da 

História da Mulher no começo do Século XX, História da Aviação, e História das Grandes 

Guerras; Trabalhos de Conclusão de Curso com temas semelhantes; pesquisa online no site da 

Biblioteca Nacional. 

A comunicação em questão será exposta em três partes: 

No primeiro momento, tratarei sobre a introdução feminina em espaços até então 

considerados exclusivamente masculinos, como o mercado de trabalho e, em decorrência 

disso, as dificuldades encontradas por estas mulheres para inserirem-se neste meio. 

No segundo momento, exporei sobre como se deu a participação das já então 

aviadoras durante a Primeira Guerra Mundial, mostrando como se encaixaram estas mulheres 

auxiliando seus países em guerra, bem como as pressões sociais que as impeliram de voar em 

combate mesmo que estas já estivessem capacitadas para tal. 

No terceiro e último momento, tratarei sobre a significativa inserção feminina na 

aviação durante a Segunda Guerra Mundial, tanto sobre as mulheres que trabalhavam no 

suporte aos transportes aéreos, as que trabalhavam na manutenção das aeronaves e também 

nas que se destacaram voando em combate. 

O trabalho em questão está em fase de pesquisa, portanto inacabado. Sendo um 

riquíssimo tema, creio que esta pesquisa possa crescer ainda mais e render um trabalho de 

conclusão de curso, ou até mesmo uma dissertação de mestrado. 
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