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  Resumo  

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a produção 
científica geográfica brasileira sobre gênero, 
sexualidades, racialidades e etnicidades, a partir das 
teses e dissertações defendidas nos PPGs brasileiros. 
Tendo por base as informações que compõe o 
Observatório da Produção Geográfica Brasileira (OGB 
GETE-UEPG) de Teses de Dissertações, analisamos o 
recorte temporal 1987 - 2018. Mesmo que em pequeno 
número, se comparada a produção total de PPGs da 
Geografia, evidencia-se a consolidação das análises 
geográficas relacionadas a gênero, sexualidades, 
racialidades/etnicidades. 

  Introdução  

Como analisado por Mignolo (2004) compreende-se que 
o ato de publicar, a leitura e a utilização de referencias é 
parte de uma estrutura complexa, composta por relações 
e posicionamentos, os quais compõem uma dinâmica 
conhecida como ‘geopolítica do conhecimento’. 
Também, segundo Cesar e Pinto (2015), o Grupo de 
Estudos Territoriais (GETE) da UEPG vem organizando 
uma coletânea de dados, relacionada ao OGB (GETE- 
UEPG, o qual comporta dados referentes a artigos, 
dissertações e teses. Sobre os trabalhos defendidos nos 
PPGs, temos um total de 30.778 dissertações/teses 
defendidas. Assim, analisamos aqui o comportamento 
destes trabalhos que trataram das temáticas referentes a 
gênero, sexualidades, racialidades/etnicidades. 

  Material e Métodos  

- Manutenção do Observatório da Produção Geográfica 
Brasileira, através do software Zotero; 
- Transferência dos dados para a plataforma Omeka S; 
- Confecção de linhas do tempo das publicações por 
meio do software Omeka S; 
- Mapeamento das teses e dissertações sobre as 
temáticas de gênero, sexualidades e racialidades. 

  Resultados e Discussão  

Realizamos uma consulta no OGB (GETE-UEPG) e a 
partir de um conjunto de termos de busca, localizamos 
dentre as 30.778 dissertações/teses, os seguintes 
trabalhos:  “femilinidade”  (2  trabalhos),  “mulheres” (222 
trabalhos), “gênero” (211 trabalhos), “masculinidade” (7 
trabalhos), “sexualidade” (20 trabalhos) e 
“racialidade/etnicidade” (83 trabalhos). De todo este 
universo, o primeiro trabalho encontrado com a temática 
de gênero foi defendido em 1991 na USP, tese de 
doutorado  de  Sônia  Calió,  sob  o  título  “Relações  de 

 

Gênero na Cidade: uma contribuição do pensamento 
feminista à Geografia Urbana”. Sobre a temática da 
sexualidade, podemos indicar que o primeiro trabalho 
defendido em um Programa de Pós-Graduação em 
Geografia no Brasil foi uma dissertação da UFRJ, de 
autoria de Jan Carlos da Silva no ano de 2000, sob o 
título “Os territórios da prostituição na cidade do Rio de 
Janeiro, 1841-1925”. Sobre a temática das 
masculinidades, podemos indicar que o primeiro trabalho 
foi defendido no ano de 2009 no nível de mestrado, na 
UEPG, de autoria de Alides Baptista Chimin Junior, sob 
o título “O espaço como componente da vulnerabilidade 
aos atos infracionais desenvolvidos por adoelscentes do 
sexo masculino em conflito com a lei em Ponta Grossa, 
PR”. Em relação a temática das racialidades/etnicidades, 
o primeiro trabalho foi defendido na UFBA no ano de 
2001, de autoria de Antônia dos Santos Garcia, 
dissertação de título “As mulheres da cidade d’oxum: 
relações de gênero, raça e classe e organização 
espacial do movimento de bairro e, Salvador – BA”. 
Como os dados evidenciam, desde a defesa destes 
trabalhos, as pesquisas geográficas envolvendo 
fenômenos relacionados ao gênero, as masculinidades, 
feminilidades e racialidades/etnicidades tiveram um 
crescimento exponencial. O interesse por estas 
temáticas tem se colocado como simultaneamente um 
empreendimento científico e político. 

 

  Conclusões  

Esta pesquisa evidenciou que é pequeno o percentual de 
dissertações/teses que tratam das temáticas 
relacionadas a gênero, sexualidades e 
racialidades/etnicidades (1,77%) em relação ao total da 
produção nos PPGs de Geografia no Brasil. Também, o 
demosntra-se que desde a década de 1990, quando o 
primeiro trabalho é defendido, há um crescimento 
exponencial. Finalmente, mesmo que estes trabalhos 
tenham sido inicialmente defendidos em universidades 
centrais no Brasil, há um difusão espacial do interesse 
por estas temáticas em várias outras IES no Brasil. 
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