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RESUMO: O universo feminino tem passado por mudanças consideráveis ao 
longo dos anos. Desde o século XX e, em especial, o século XXI, percebe-se 
uma ampliação de direitos e oportunidades significativas para as mulheres 
brasileiras, ainda que tardias para uma sociedade considerada moderna. No 
entanto, muito ainda é necessário para que o forte “sexo frágil”, que de frágil 
pouco tem, consiga conquistar seu espaço em um mundo que persiste na 
valorização da figura masculina, com critérios de escolhas um tanto quanto 
injustos, principalmente quando se trata de questões laborais e econômicas. A 
presente pesquisa consiste no levantamento do estado da arte acerca do tema 
trabalho feminino brasileiro no universo científico no uso do Catálogo da CAPES. 
Objetiva-se, nesse sentido, mapear as produções científicas/acadêmicas 
existentes no Brasil, no período de 2014 a 2018, como subsídio às discussões 
sobre o assunto, o que permite verificar de que forma a atuação laboral feminina 
é vista pela ciência nos últimos tempos no Brasil. Para tanto, a metodologia 
funda-se na pesquisa bibliográfica e documental com abordagem de dados 
quantitativos e análise de conteúdo dos trabalhos encontrados. Enfatiza-se que 
este trabalho relaciona-se ao projeto de pesquisa “As Interfaces do 
Desenvolvimento, do Direito e da Diversidade a partir das Produções nas Pós-
Graduações: Dissertações e Teses e faz parte de uma discussão mais ampla, 
desenvolvida pelo “Grupo de Pesquisa em Patrimônio Cultural, Direitos e 
Diversidade”, formado por professores-pesquisadores da Graduação e do 
Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Local, pós-graduandos/orientandos, 
acadêmicos em iniciação científica, com uma visão interdisciplinar, bem como 
pesquisadores ligados a outras instituições e interessados nos estudos e 
pesquisas desenvolvidas no âmbito do grupo acima citado. A partir do 
mapeamento das produções científicas já publicadas, objetiva-se a visibilidade 
e a divulgação científica, facilitando assim o acesso à pesquisa e o 
aprofundamento desta área de conhecimento, válida para todos os membros da 
comunidade acadêmica de diferentes áreas de conhecimento, sejam eles alunos 
de graduação, pós-graduação e docentes pesquisadores e orientadores. 
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