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Revista Início Instituição 

REF 1992 UFSC* 

Cad. Pagu 1993 Unicamp 

Gênero 2000 UFF 

Bagoas 2007 UFRN 

SSS 2009 UERJ 

*Até 1999 era publicada pela UFRJ 
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Objeto e objetivos: O objetivo deste trabalho é colaborar para compreender o processo de desenvolvimento do campo de estudos 

de gênero e sexualidade no Brasil, por meio da análise da produção veiculada nos principais periódicos nacionais desse campo 

desde o início dos anos 1990: Revista de Estudos Feministas (REF), Cadernos Pagu, Revista Gênero, Bagoas e Sexualidad, Salud 

y Sociedad (SSS) (Tabela 1) . 

Metodologia: A pesquisa se valeu de análise quantitativa de documentos, mapeando a totalidade dos artigos publicados em cada 

um dos cinco periódicos analisados. Foram identificados o título, a autoria, o tema e a abordagem teórica dos artigos e a área do 

conhecimento, o tipo de instituição (pública ou privada) e estado de origem dos autores. Os dados foram armazenados e analisados 

com apoio do software SPSS e a classificação de grandes áreas do conhecimento utilizou as categorias da Plataforma Lattes.   

1,0% 

1,1% 

1,2% 

1,3% 

1,5% 

1,5% 

3,3% 

3,4% 

7,8% 

Inglaterra 

Portugal 

Canadá 

México 

Chile 

Espanha 

França 

Argentina 

EUA 

Os artigos publicados oriundos de instituições internacionais são 25,4% ao todo. 

(Gráfico 2) Dentre eles, a maior parte se origina da América do Norte (10,4%), 

principalmente dos Estados Unidos. A Europa representa 7,5% dessas publicações 

com grande parte de artigos oriundos de instituições francesas. A Argentina 

contempla boa parte dos artigos originários de instituições da América do Sul (6,4%). 

Após 2008, a publicação de artigos oriundos da América do Sul foi impulsionada, 

passando de 3% a 13%. Um dos fatores relacionados a essa ampliação é o 

surgimento da revista Sexualidad, Salud y Sociedad, em 2009. Esta revista, dentre 

as cinco analisadas, é a que, proporcionalmente, mais tem publicado artigos 

internacionais (51,7%), principalmente artigos oriundos de instituições latino-

americanas; seguida da REF (30,3%), Cadernos Pagu (29,8%), Revista Gênero 

(22,9%) e Bagoas (14,8%). A REF e a Cadernos Pagu são as revistas onde artigos 

oriundos da América do Norte são mais presentes. 

A área das Ciências Humanas é a mais presente nas publicações, representando 

67,4% do total (Gráfico 3), dividindo-se entre Sociologia (20,6%), Antropologia 

(15,6%), História (11%), Educação (5,9%), Psicologia (5,6%), dentre outras. Artes 

representa 8,9% dos artigos publicados, sendo que 6,6% vêm das Letras ou da 

Linguística. Ciências Sociais Aplicadas abarca 7,5% do total de artigos publicados, 

reunindo os autores da área de Economia (3,2%), Comunicação (2,1%), Serviço 

Social (1,2%) e outras. As Ciências da Saúde respondem por 5,7% dos artigos 

publicados, sendo distribuídos entre Medicina (3,2%), Educação Física (1%), 

Enfermagem (0,8%) e Saúde Coletiva (0,8%). 

Ao longo dos anos, os autores na área das Ciências Humanas são os que mais 

publicam nesses periódicos desde o início. Há alguns picos de publicações de 

autores oriundos das áreas de Artes e Saúde, relacionados à publicação de dossiês. 

A Sexualidad, Salud y Sociedad é a que mais publica, proporcionalmente, na área de 

Ciências Humanas com 74,7%, enquanto a média da REF, Cadernos Pagu e Bagoas 

é em torno de 70% e a da Revista Gênero é de 51,7 %. Na área de Saúde também, a 

SSS aparece com 12,6% de participação dessa área, que varia entre 4% a 7% nas 

outras publicações. A Revista Gênero publica mais artigos nas áreas de Ciências 

Sociais Aplicadas com 14,4%. Na área de Artes, a Bagoas (14,8%) e a REF (10,3%) 

são as que têm maior participação.  

Este trabalho buscou identificar a distribuição regional e por área de conhecimento 

dos artigos publicados pelos principais periódicos do campo de estudos de gênero e 

de sexualidade no Brasil, bem como mudanças ao longo dos anos em que tais 

periódicos tem sido publicados. Os resultados sugerem um processo de 

espraiamento regional desses estudos no Brasil, a importância das conexões 

internacionais nesse campo e a necessidade de analisar os limites para a expressão 

da interdisciplinaridade do campo e da plena expressão do crescimento regional 

desses estudos nas publicações específicas.  
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Resultados e conclusão: A maior parte dos artigos publicados nos periódicos 

analisados foi escrita por autores vinculados a instituições brasileiras, sendo 

que quase metade dessa produção é oriunda de instituições da região Sudeste 

(Gráfico 1). A produção oriunda dessa região vem principalmente dos estados 

de SP e RJ e representa a maior parte dos artigos publicados desde o 

surgimento dos periódicos analisados. A produção de MG constitui pequena 

parcela dos artigos publicados nos primeiros anos, ampliando-se a partir de 

2007. Artigos oriundos da região Sul (principalmente dos estados de RS e SC) 

também estão presentes desde o início dessas publicações, embora numa 

proporção significativamente menor do os de SP e RJ. A incorporação de artigos 

oriundos dessa região se amplia a partir de 2000 e um dos fatores relacionáveis 

é a passagem da sede da REF da UFRJ para a UFSC a partir de 1999. Artigos 

oriundos da região Nordeste eram pouquíssimos, mas presentes desde o 

surgimento das publicações analisadas, tendo aumentado de modo sensível a 

partir de 2007. O lançamento da Revista Bagoas, sediada na UFRN, em 2007 é 

um provável fator a colaborar para esse aumento. No Centro-Oeste, quase 

todos os artigos estão concentradas no Distrito Federal desde 1995, sem 

grandes ampliações. A participação da região Norte se iniciou em 2002, 

mantendo-se bastante modesta. 
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Gráfico 3: Distribuição dos artigos por grandes áreas do conhecimento 


