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Resumo 

Objetivamos compreender como a Geografia Brasileira 

tem tratado das questões relacionadas a religiões afro-

brasileiras, através da publicação de artigos, 

dissertações e teses brasileiras. Os resultados de ambos 

os levantamentos evidenciam que a temática das 

religiões afro-brasileiras não tem despertado o interesse 

de geógrafas e geógrafos, dado o pequeno número das 

pesquisas encontradas. Tendo visto as transformações 

que as práticas religiosas têm vivido no Brasil, a 

ampliação da realização de pesquisas sobre estas 

temáticas coloca-se como um desafio científico e uma 

demanda política. 

Introdução  

Compreendemos como a Geografia Brasileira tem 

tratado das questões relacionadas a religiões afro-

brasileiras, através da publicação de artigos, 

dissertações e teses brasileiros. Como evidenciado por 

Silva e Junckes (2007), é comum a desconsideração de 

fenômenos que não possuem uma clara manifestação 

material. Da mesma forma, como argumentado por Silva 

(2009, p. 80). “A geografia brasileira (…) contempla 

conteúdos que refratam abordagens que não 

apresentam uma prevalência da manifestação material, 

concreta, ou seja, que são facilmente cartografáveis”. 

Inicialmente tratamos do resultado relacionado a busca 

realizada no Banco de Teses da Capes, para após 

analisar os resultados obtidos através da consulta ao 

Observatório da Geografia Brasileira (GETE-UEPG). 

Material e Métodos 

•Mapeamos da produção geográfica brasileira através do 

Banco de Teses da Capes; 

•Análise do Observatório da Geografia Brasileira (GETE-

UEPG). 

Resultados e Discussão 

Acessamos o Observatório da Geografia Brasileira, 

coordenado pelo Grupo de Estudos Territoriais, e a partir 

de uma busca sistemática de publicações em um total de 

21.274 artigos, de 97 revistas publicadas entre os anos 

de 1935 a 2019, segundo os termos de busca “religi” e 

“espirit”, foram encontrados 327 artigos para o primeiro e 

48 artigos para o segundo termo de busca. Para as 

dissertações e teses do Banco de Teses da Capes na 

área da Geografia, para o termo de busca Umbanda 

encontramos 8 dissertações e 4 teses, enquanto para o 

termo de busca Candomblé, foram encontradas 12 

dissertações 8 teses de doutorado, sendo secundário 

nestes trabalhos a temática das lideranças femininas. 

Dos 375 artigos localizados no Observatório da 

Geografia Brasileira (GETE-UEPG), a partir dos termos 

de busca “religi” e “espirit”, encontramos ao total 22 

artigos, sendo que apenas 2 artigos tratavam de 

lideranças femininas nestas práticas religiosas 

(WILLEMAN, 2011; CAVAS e NETO, 2014). 

Conclusão ou Conclusões 

Os resultados desta pesquisa evidenciam 3 principais 

elementos: a produção relacionada as religiões afro-

brasileiras é recente (pós anos 2000); compõe apenas 

0,1% do total de artigos publicados no Brasil; e, indica 

desinteresse pelas lideranças femininas (0,009% do total 

de publicações geográficas). Devido aos recentes 

momentos de alteração das profissões de fé brasileiras, 

estas temáticas são de grande importância para a 

compreensão da relação entre as vivências espaciais e a 

fé/experiências de transcendência. 
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