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Resumo 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender como as 
abordagens de gênero têm sido discutidas nas 
publicações de Geografia Urbana a partir de periódicos 
científicos da área no Brasil. A partir da análise das 
publicações, organizadas no Observatório da Produção 
Geográfica Brasileira, serão levantadas espacial e 
temporalmente as discussões envolvendo gênero e 
urbano, possibilitando assim, o entendimento das 
espacialidades tanto da produção como da reprodução 
dos diferentes discursos sobre a realidade espacial das 
cidades.   

Introdução  

 Caracterizado por uma longa tradição de estudos, 
muitos grupos de pesquisa têm expressivo volume de 
publicações relacionadas a esta temática, sendo que o 
subcampo da Geografia Urbana é um dos mais 
relevantes da ciência geográfica. Compreender como 
está caracterizado esta produção nas diferentes 
abordagens de gênero é uma maneira de valorizar e de 
fortalecer tal temática, assim como de subsidiar 
trabalhos futuros. 

Material e Métodos 

Durante a pesquisa foi realizado a elaboração e 
manutenção do Observatório da Produção Geográfica 
Brasileira, o qual é um repositório das publicações 
cientificas nesta área. Este repositório foi elaborado a 
partir do software organizador de referências Zotero, 
extraindo os metadados destas obras como nome das 
publicações, autoria, resumo, palavra-chave, ano, dentre 
outras. Posteriormente, com os dados necessários, foi 
construído gráficos para melhor visualização sobre 
autores, anos das publicações e 
universidades/instituições envolvidas. 

Resultados e Discussão 

Na pesquisa tínhamos como maior objetivo encontrar 
trabalhos que tratassem sobre gênero e espaço urbano, 
desta forma, buscamos como palavras chaves, ou 
presentes nos títulos das pesquisas, nos deparamos 
com 70 trabalhos que de alguma forma, abordavam 
esses dois temas. Posteriormente era necessário 
compreender quem estava produzindo essas pesquisas. 
Realizamos também a esquematização dos números de 
produções feito por cada instituição, e os anos que foram 
realizadas as pesquisas, para compreender como estas 
pesquisas estão sendo realizadas. Apesar de ser um 
subcampo com pouco trabalho, nos deparamos com 70 
artigos, com alguns agrupamentos temáticos, sendo eles 

mulheres, trabalho, família, espaço urbano, classe, 
políticas públicas, relações de poder, dentre outras.  
Cerca de 66,1% dos autores desses artigos são 
mulheres, os outros 33,9% são homens (figura 1). 

 
Figura 1: Sexo biológico dos autores. 

Conclusões 

Esta pesquisa teve como objetivo compreender como as 

abordagens de gênero têm sido discutidas nas 

publicações de Geografia Urbana a partir de periódicos 

científicos da área no Brasil. Foi possível perceber que 

as abordagens de gênero estão relacionadas com 

questões de trabalho, família, pobreza, relações de 

poder, políticas públicas, habitação, todas questões que 

são objetivos de reflexão da Geografia Urbana 

Feminista.  
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