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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma analise nas produções dos 

artigos científicos publicados na Revista Estudos Feministas da Universidade Federal de 

Santa Catarina no intervalo de 2004 a 2014 com a temática nas políticas públicas para a 

qualificação de mulheres. No período de 2004 a 2014 a revista publicou 204 (duzentos e 

quatro) artigos científicos com uma variedade de temáticas tais como: saúde, 

sexualidade, educação, política, corpo, violência doméstica, empoderamento, gênero e 

etc,. Com relação ao tema da pesquisa: Políticas Públicas para Qualificação de Mulheres 

tem-se apenas 04 (quatro) artigos especificamente. 

Palavras-chave: Revista Estudos Feministas; Políticas Públicas; Qualificação de 

Mulheres. 

 

 

 

Abstract 

This paper aims to present an analysis in the productions of scientific articles published 

in the journal Feminist Studies, Federal University of Santa Catarina in the range 2004 

to 2014 with the theme in public policy for qualifying women. In the period 2004 to 

2014 the magazine published 204 (two hundred and four) papers with a variety of 



themes such as health, sexuality, education, politics, body, domestic violence, 

empowerment, gender and etc.,. On the subject of research: Public Policies for Women 

Qualification has been only 04 (four) articles specifically. 

Key words: Journal Feminist Studies; Public Policy; Qualification of Women. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O objeto de estudo deste trabalho é a Revista Estudos Feministas da 

Universidade Federal de Santa Catarina de alcance nacional e internacional, trata-se de 

uma revista interdisciplinar que tem seu foco nos estudos do gênero feminista, 

apresentando artigos, ensaios, resenhas de grandes estudioso. 

O objetivo da pesquisa realizada na Revista Estudos Feminista é buscar no 

intervalo de 2004 a 2014 os artigos científicos com a temática que envolva Políticas 

Públicas para Qualificação de Mulheres. As políticas públicas que representam a ação 

do Estado na sociedade, quando aquele implementa ações voltadas para áreas como 

educação, saúde, segurança, moradia, saneamento básico, mobilidade urbana e etc. 

 Quando essas ações se dirigem para a educação e mas especificamente como 

foco de nosso estudo para a qualificação de mulheres, percebe-se mudanças para o 

gênero feministas, com a sua inclusão social e o empoderamento no espaços 

democráticos, abrindo oportunidade de emprego e consequentemente melhorias para sua 

família. 

 Na realização do trabalho utilizou-se pesquisa descritiva e exploratória na 

Revista Estudos Feministas, explorando na referida revista, especificamente nos artigos 

científicos a temática de políticas públicas de qualificação das mulheres. 

 No período de 2004 a 2014 a revista Estudo Feministas publicou 204 (duzentos e 

quatro) artigos científicos dos mais variados temas. Porém o tema proposto para a 

pesquisa tiveram apenas 04 (quatro) artigos publicados, o que representa uma lacuna 

que ainda pode ser preenchida nas futuras publicações do periódico.  

 

 

 

2REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 Produções Científicas: Revista Estudos Feministas 



 A análise das produções científicas de acordo com (BUFREM et al., 2007, p.39), 

“especificamente os artigos científicos, representam uma modalidade de estudo com 

presença significativa e reiterada na literatura voltada à produção de conhecimento”. 

 Sobre o histórico das revistas científicas explica (STUMPF, 1996) que no século 

dezessete por volta do ano de 1665, quando começaram a serem publicadas as revistas 

científicas se tornaram importante no processo da comunicação do mundo científico.  

 As revistas científicas são fontes diretas de grande importância para os estudos 

acadêmicos, tendo por objetivo divulgar a descoberta no campo acadêmico de novas 

pesquisas e estudos com o fito de desenvolver o progresso científico. Os resultados das 

pesquisas publicados em revistas científicas são parte primordial para que os estudos 

sejam compartilhando no meio acadêmico. Os artigos científicos suprem em grande 

parte uma necessidade dos pesquisadores em consultarem bases (bibliotecas) confiáveis, 

com informações que normalmente são selecionadas pelos seus pares com critérios bem 

definidos. 

 A revista Estudos Feministas é um periódico da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), interdisciplinar com temáticas dos estudos de gênero feminino com 

circulação nacional e internacional, publicando artigos, ensaios, resenhas, com 

bibliografias atualizadas com o propósito de trazer ao mundo acadêmico insumos dos 

movimentos de mulheres, seus desafios, conquistas e relatos de experiências (portal 

eletrônico da Revista Estudos Feministas, 2014) 

 A revista Estudos Feministas tem publicação quadrimestral com uma 

estruturação em seis (6) seções: Artigos de autor(es), ensaios a partir de reflexões sobre 

um determinado tema que venha ser elaborado com flexibilidade e aberto. Entrevistas 

com pesquisador(es) de destaques na áreas de atuação da revista, retratando a realidade 

atua do gênero. Dossiês temáticos com assuntos políticos contemporâneos e de 

relevância para as práticas do gênero, bem como resenhas de livros atuais, agenda de 

eventos, seminários e encontros (portal eletrônico da Revista Estudos Feministas, 2014).  

Com o primeiro exemplar da revista Estudos Feministas sendo publicado em 

1992, desde então a Revista Estudo Feministas no campo de estudos de gênero feminino 

tornou referência para estudos voltados as mulheres (portal eletrônico da Revista 

Estudos Feministas, 2014). 

 

 

2.2 Políticas Públicas 



As políticas públicas representam a atuação do Estado junto a população, por 

meio de programas, planos, ações voltadas para responder os anseios e necessidade da 

população, como por exemplo, nas áreas de educação, saúde, segurança, moradia, 

saneamento básico, mobilidade urbana. 

Os procedimentos para a definição de políticas públicas segundo(HOFLING, 

2001, p.38) “refletem os conflitos de interesses, os arranjos feitos nas esferas de poder 

que perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um todo”. 

Na explicação de Ferreira (2013, p.21) 

A discussão sobre desigualdade de gênero passa pela compreensão do conceito 

de igualdade, subentendido como ausência de diferenças na sociedade, uma vez 

que o espírito que move o exercício dos direitos e dos deveres entre os pares é 

fundamentado em oportunidades iguais para todos os segmentos. 

 

As variáveis culturais são fatores imprescindíveis para o planejamento, projetos 

e planos de implantação das políticas públicas. Hofling (2001) explica que os fatores 

culturais são incorporados na sociedade e que a própria sociedade apresenta como 

julgamento a sua aceitação ou rejeição. 

Na compreensão das políticas públicas explica (SANTOS, 2012) que se faz 

necessário entender para além da sua esfera específica, ou seja, do próprio objeto da 

ação, é indispensável compreender o significado macro da política social do Estado. 

“Nesta perspectiva, a política pública propõe uma ação pela qual o Estado 

administra os conflitos entre diferentes grupos sociais buscando um equilíbrio formal 

entre suas demandas, procurando manter e reproduzir o modelo hegemônico de 

sociedade” (SANTOS, 2012, p.11). 

Hofling (2001) esclarece que as políticas sociais advindas da proteção social do 

Estado em princípio tem a finalidade na redistribuição dos benefícios sociais, com 

objetivo de diminuir as desigualdades produzidas pelo desenvolvimento capitalista. 

 

Conforme é possível observar, ao longo da história da educação brasileira, as 

políticas educacionais estiveram intimamente relacionadas ao contexto social, 

político e econômico de cada época, procurando adequar o sistema de ensino à 

estrutura social vigente ou em emergência (SANTOS, 2012, p.7). 

 



As políticas públicas para a educação vêm se expandindo, protagonizando uma 

verdadeira democratização da Educação, com foco para o acesso ao ensino básico, na 

busca de melhorar os índices educacionais das camadas menos favorecidas. 

A busca em diminuir os índices de desigualdade, principalmente entre os grupos 

vulneráveis e carentes das políticas públicas do Estado, eficientes a que venha garantir 

mais igualdade legal entre todos os indivíduos. Dessa forma, é preciso fazer a defesa da 

igualdade como princípio dos direitos humanos, da cidadania e da modernidade.  

Políticas de educação igualitária respondem por uma escolarização em que os 

estudantes possuem os mesmos direitos, sem nenhuma discriminação de sexo, 

raça, etnia, religião e capacidade, todos freqüentando os mesmos claustros, isto 

é, tendo acesso, permanência e sucesso nas etapas da educação básica. Trata-se 

de efetivar a igualdade de oportunidades e de condições ante um direito 

inalienável da pessoa – a cidadania e os direitos humanos (CURY, 2005, p.16). 

 

Explica ainda Cury (2005) que na luta entre igualdade e as diferenças surgem 

projetos políticos universais que necessitam das ações governamentais e que para o 

êxito de seus objetivos e necessários criticas construtivas dos administrados. 

 

2.3 Qualificação de Mulheres 

A entrada das mulheres cada vez mais no mercado de trabalho nos dias atuais é 

uma realidade que conforme explica (LUSTOSA, 2009, p.14) 

A conjuntura atual das transformações no mundo da produção traz elementos 

para uma reflexão sobre as condições de inserção das mulheres na divisão 

social e técnica do trabalho, em um cenário que expressa o acirramento das 

contradições sociais. Tais mudanças se sucederam, em parte, pelas 

transformações no mundo da produção, em diferentes momentos, que ditaram 

novos valores e formas de conduta, assim como acarretaram a presença mais 

intensa da mulher na esfera socieconômica e produtiva. 

 

Uma rápida leitura por obras da historia da educação das mulheres no revela 

exemplo ao longo da história que foi somente após a independência, o ensino, pelo 

menos ao nível dos projetos e das leis, se tornou gratuito e extensivo a todos, inclusive 

às mulheres, que até então só tinham acesso a educação religiosa, nos recolhimentos e 

conventos, onde surgiram as primeiras vagas para o sexo feminino no magistério 

primário.  



Com a década de 70 veio às alterações que significaram mudanças no novo 

retrato da força de trabalho das mulheres, com destaque para o magistério. A mulher 

amplia sua presença nos níveis mais elevados de ensino, como produto de seu ingresso 

nas universidades (BRUSCHINI & AMADO, 1988).  

Consolidada a tendência da mulher se dedicar ao magistério primário, o ingresso 

das mulheres no ensino superior, a partir de então, contribuiria para consolidar também 

o magistério secundário como ocupação feminina, pois a grande maioria das que 

ingressam nas universidades dirigem-se para cursos que preparam para a docência 

naquele nível (BRUSCHINI & AMADO, 1988). 

Explica (MAGALHÃES, 2005) as grandes linhas para a educação das crianças e 

das/os jovensnuma perspectiva feminista e igualitária, foi o caminho percorrido, em 

torno darelação conflitual da conceptualização das mulheres como sujeitos sociais, ora 

comovítimas, ora como resistentes, ora ainda como agentes transformadoras, 

partindodas experiências que são relatadas nas histórias de vida, são de fato uma via 

para aconscientização da importância do crescimento educacional da mulher.  

A abertura para o público feminista de classe média ao espaço público foi 

progressivamenteconquistando não só pelas lutas dos movimentos feministas, mas 

destaca-se também a educação nesse bojo, criando abertura para um estado mais 

democrático (MAGALHÃES, 2005). 

A educação proporcionou credenciais de acesso às profissões burocráticas e 

liberais. Mascomo está amplamente demonstrado, o acesso das mulheres foi 

sempre de segunda ordem e elas aprenderam desde a primeira hora que podiam 

usufruir da escola de massas desde que não competissem pelo protagonismo 

com os rapazes. Desde cedo, então, se aplicaram na escola e, embora apenas 

ultimamente seja mais visível, parece que o seu sucesso acadêmico se 

evidencia desde os anos 1970 (MAGALHÃES, 2005, p.344). 

 

A qualificação da mulher é examinada sob o prisma das mudanças no processo 

de trabalho, com crescentes especializações que fazem uma ponte entre a mulher e os 

estudos diante de uma educação superior, onde ambas caminham em direção uma a 

outra. Pois equacionar o conceito de cidadania tendo em conta questões como direitos, 

participação política, responsabilidades e identidade da mulher, foram necessárias 

articular as perspectivas feministas que trabalharam no sentido de uma noção de mulher 

cidadã de pleno direito e com alta qualificação (MAGALHÃES, 2005). 

 



2.4 Empoderamento das Mulheres: Relação Educação e Trabalho 

 “O empoderamento das mulheres que de forma bem objetiva trata-se da 

emancipação das mulheres nos espaços democráticos por meio de sua emancipação”. 

Explica (LISBOA, 2008, p.2). 

Empoderamento na perspectiva feminista é um poder que afirma, reconhece e 

valoriza as mulheres; é precondição para obter a igualdade entre homens e 

mulheres; representa um desafio às relações patriarcais, em especial dentro da 

família, ao poder dominante do homem e a manutenção dos seus privilégios de 

gênero. Implica a alteração radical dos processos e das estruturas que 

reproduzem a posição subalterna da mulher como gênero; significa uma 

mudança na dominação tradicional dos homens sobre as mulheres, garantindo-

lhes a autonomia no que se refere ao controle dos seus corpos, da sua 

sexualidade, do seu direito de ir e vir, bem como um rechaço ao abuso físico e 

as violações. 

 

“As profundas transformações nos padrões de comportamento e nos valores 

relativos ao papel social da mulher, intensificadas pelo impacto dos movimentos 

feministas e pela presença feminina cada vez mais atuante nos espaços públicos, 

facilitam a oferta de trabalhadoras” (BRUSCHINI, 1994, p.180).  

“A queda da fecundidade reduz o número de filhos por mulher, sobretudo nas 

cidades e nas regiões mais desenvolvidas do país, liberando-a para o trabalho. A 

expansão da escolaridade e o acesso das mulheres às universidades contribuem para este 

processo de transformação” (BRUSCHINI, 1994, p.180). 

Os estudos feministas partem do pressuposto que o empoderamento das 

mulheres é condição para a eqüidade de gênero. O primeiro passo para o 

empoderamento deve ser o despertar da consciência por parte das mulheres em 

relação à discriminação de gênero: reconhecer que existe desigualdade entre 

homens e mulheres, indignar-se com esta situação e querer transformá-la. Para 

se empoderarem, as mulheres devem melhorar a auto-percepção que tem sobre 

si mesmas, acreditar que são capazes de mudar suas crenças em relação a 

submissão e despertar para os seus direitos (LISBOA, 2008, p.3) 

 

É neste quadro de transformações pelas quais vem passando o mercado de 

trabalho brasileiro a qual analisa o comportamento e crescimento da força do trabalho 

feminina. 

Bruschini (1994) enfatiza que o ingresso acentuado das esposas no mercado de 

trabalho faz parte das estratégias das famílias brasileiras que, empobrecidas pelas 



sucessivas crises econômicas, mobilizam mais membros do grupo na busca de 

rendimentos complementares aos do chefe. 

Confirmação que persistenesses anos com aumento da participação feminina no 

mercado de trabalho, principalmente nas regiões urbanas. Enquanto a atividade 

masculina, cujos níveis são muito mais elevados, mantém taxas estáveis de participação, 

a feminina revela um constante aumento de incorporação ao mercado de trabalho, como 

o indicam tanto suas taxas de atividade quanto o percentual de mulheres no conjunto de 

trabalhadores. 

“Um inegável crescimento, portanto, um número cadavez maior de mulheres ao 

mercado de trabalho, tornando cada vez maisvisível a participação econômica feminina” 

(BRUSCHINI, 1994, p.187). 

Mas as conquistas educacionais é o requisito fundamental para o 

empoderamento dasmulheres em todas as esferas da sociedade. Sem educação de 

qualidade as mulheres não conseguem acesso a empregos bem-pagos do setor formal, 

nem avanços na carreira, participação e representação no governo e influência política. 

Educação e alfabetização reduzem índices de mortalidade infantil e ajudam a diminuir 

as taxas de fertilidade. 

O movimento de mulheres tem situado o empoderamento no campo das 

relações de gênero e na luta contra a posição socialmente subordinada das 

mulheres em contextos específicos. O termo empoderamento chama a atenção 

para a palavra “poder” e o conceito de poder enquanto relação social. O poder 

(na ciência política geralmente vinculado ao Estado) pode ser fonte de 

opressão, autoritarismo, abuso e dominação. Na proposta do feminismo, 

porém, pode ser uma fonte de emancipação, uma forma de resistência 

(LISBOA, 2008, p.2). 

 

Ainda explica Lisboa (2008) que surge uma nova mulher com o advento do 

empoderamento, carregando uma nova concepção de poder, construindo novas 

ideologias, aumentando sua participação nas políticas públicas e ocupando os principais 

cargos políticos.  

 

 

 

3 MÉTODOS 

 



Ensina (MARCONI & LAKATOS, 2006, p.17)“toda pesquisa deve basear-se em uma 

teoria, que serve como ponto de partida para a investigação bem sucedida de um 

problema. 

Para a realização deste trabalho se realizou uma pesquisa descritivo- exploratório 

na Revista Estudos Feministas, explorando na referida revista, especificamente os 

artigos científicos a temática de políticas públicas de qualificação das mulheres. Sendo 

descritivo por ter a finalidade de mostrar indicadores da publicação dos artigos 

científicos com temas de Políticas Públicas para Qualificação de Mulheres.  

Explica (MARCONI & LAKATOS, 2006, p.85), pesquisas exploratórias são 

investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de questões ou 

de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a 

familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno para a 

realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar 

conceitos. 

 

 O artigo foi realizado utilizado técnicas da presença de artigos com a temática 

escolhida, bem como a análise de conteúdo com seu campo delimitado nos artigos 

científicos publicados nos circulares da Revista de Estudos Feministas.  

 Na importante contribuição de (SILVA, 2005, p.49) “a avaliação da 

produtividade científica é um elemento importante para o estabelecimento de políticas 

nacionais de ensino e pesquisa, pois permite diagnosticar as potencialidades de 

determinados grupos e/ou instituições”. 

 Os resultados colhidos no banco de dados da Revista Estudos Feministas são 

apresentados em gráficos que conforme explica (MARCONI; LAKATOS, 2006, p.38) 

“os gráficos, utilizados com habilidade, podem evidenciar aspectos visuais dos dados, 

de forma clara e de fácil compreensão”. 

 

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A proposta da analise dos artigos publicado na Revista Estudo Feminista com as 

temáticas sobre as políticas públicas para qualificação de gênero apresentam um lapso 

de tempo entre 2004 a 2014 (tempo atual), na qual se montou um banco de dados com 

todos os artigos publicados no referido intervalo de tempo. 

Neste intervalo de tempo foram publicados 204 (duzentos e quatro) artigos 

científicos no periódico, com temas voltados especificamente ao público feminino, 



abordando várias temáticas com destaques nas palavras chaves para: saúde, sexualidade, 

educação, política, corpo, violência doméstica, empoderamento, gênero e etc. 

 
Gráfico 01 – Quantidades de Artigos Publicados por Ano (2004-2014) 

 

 
Fonte: Base de Dados Montada pelos Autores 

 

 Conforme gráfico 01 constatou-se que o ano de 2004 teve um baixo número de 

artigos publicado, neste mesmo ano a Revista publicou 2 (dois) números e mas um 

numero especial para tratar do I Encontro Internacional de Publicações Feministas. 

Em 2012 a Revista Estudos Feministas atingiu o maior número de publicações 

de artigos para o lapso de tempo em analise. Ao total 27 (vinte e sete) artigos científicos 

foram publicados. Chegando a aspectos considerados relevantes a estudos diretamente 

relacionados ao gênero feminista, quanto ao pensamento como os espaços-tempos 

educativos, história, familiar, qualificação, respeito diante de uma sociedade, 

crescimento profissional e reconhecimento de evolução e desenvolvimento da mulher 

diante da história e da pesquisa. 

Pois segundo Beauvoir (1949, apud PORTELLA, 2007, p.24), pode-se dizer, 

que ahistória da mulher, desde o início dos tempos, levava a crer que elas não 

nasciam mulheres, mas sim se tornavam mulheres, submetendo-se a um longo 

processo, no meio de uma construção histórica, da qual viria ser determinado o 

seu papel social, bem como seu comportamento frente ao mundo. 

 

 Com relação aos artigos científicos que tratem sobre políticas públicas para 

qualificação de mulheres, no intervalo de 2004 a 2014, com base no banco de dados que 

foi realizado na pesquisa, apenas 4 (quatro) em um total de 204(duzentos e 



quatro)artigossão direcionado na abordagem do tema proposto. Sendo esses resultados 

pouco expressivos se analisarmos o crescimento da mulher em toda uma história. 

Pode-se dizer que a história das mulheres é fundamental para se compreender a 

história onde incluí tudo o que envolve o ser humana, incluindo suas realizações, suas 

construções, seus deveres e seus ideais, mostrando diante de um período as 

transformações culturais e mudanças de idéias demonstrando as etapas de uma época, 

de uma dificuldade, de um ser humano e de uma mulher. Sendo essa lacuna uma larga 

necessidade que ainda pode ser preenchida nas futuras publicações do periódico.  

  

Gráfico 02 – Quantidades de Artigos Publicados por Ano x Quantidade de Artigos Publicado com a 

Temática da Pesquisa (2004-2014) 

 
Fonte: Base de Dados Montada pelos Autores 

 

 Com base no gráfico 02, no ano de 2006 a revista realizou duas publicação de 

artigos com os temas que abordam especificamente políticas públicas e qualificação de 

mulheres, quais sejam: 

 Título - Mulatas Profissionais: Raça, Gênero e Ocupação da autora Sonia 

Maria Giacomini(Giacomini, 2006); 

 Título – A Inserção Acadêmica e Esportiva da Primeira Turma Feminina 

no Colégio Militar do Rio de Janeiro das autoras Liliane AdiersLohmann 

e Sebastião Josué Votre(Lohmann & Votre, 2006). 

Em 2008 a revista Estudos Feministas publica outro artigo com a temática 

voltada para políticas públicas e qualificação de mulheres com o título – Quando a Raça 

conta: Um Estudo de Diferenças entre Mulheres Brancas e Negras no Acesso e 

Permanência no Ensino Superior do autor João Bosco Hora Góis (Góis, 2008). 



Ao ano de 2012 o periódico traz o artigo – A Tríplice Jornada de Mulheres 

Pobres na Universidade Pública: Trabalho Doméstico, Trabalho Remunerado e Estudos 

dos autores Rebeca Contrera Ávila e ÉcioAntonio Portes (Ávila & Portes, 2012). 

 

 

 

5  CONCLUSÃO 

 

Ao analisar a produção de artigos científica na Revista Estudos Feministas da 

Universidade Federal de Santa Catarina no período de 2004 a 2014, ficou evidente a 

importância do periódico no meu acadêmico e principalmente para o estudo da realidade 

do gênero feminista. 

 No período de 2004 a 2014 a revista publicou 204 (duzentos e quatro) artigos 

científicos com uma variedade de temáticas tais como: saúde, sexualidade, educação, 

política, corpo, violência doméstica, empoderamento, gênero e etc. 

  Com relação ao tema da pesquisa deste trabalho as políticas públicas para 

qualificação de mulheres que foram publicadas na revista, nesse intervalo de tempo 

apenas 04 (quatro) artigos científicos foram publicados, conforme levantamento dos 

dados levantados na própria revista Estudos Feministas. 

 Percebe-se com esse dado que das publicações de 2004 a 2014, no total de 204 

(duzentos e quatro) artigos apenas 04 (quatro), ou seja, 1,96% das publicações da revista 

abordam políticas publicas e qualificação de mulheres. O que representa uma grande 

lacuna que deve ser preenchida, devido principalmente a grande importância que se tem 

na educação e qualificação para a inclusão social, conquistas e na diminuição da 

desigualdade de direitos que venham a surgir entre homens e mulheres. 
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