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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo a descrição dos resultados da primeira etapa da pesquisa 

desenvolvida a partir do projeto de pesquisa “Entre ditos, não-ditos e interditos: reflexões sobre gênero e 

sexualidade na pesquisa científica”, desenvolvido no curso de Psicologia do Centro Universitário de Mineiros – 

UNIFIMES. A pesquisa teve como procedimento metodológico a revisão bibliográfica de autores que trabalham 

com as temáticas gênero e sexualidade, tais como: Michael Foucault (1988), Joan Scott (1995) e Judith Butler 

(2003). Em seguida, foi realizado mapeamento e estudo quantitativo das publicações no campo das ciências 

humanas nas plataformas de publicações científicas: Scielo, Lilacs e Lattes. Conclui-se que há a necessidade de 

criar espaços de discussão em relação ao tema, especialmente no campo da Psicologia, visto que este campo de 

saber não lidera o ranking de publicações sobre temática tão importante para a compreensão da experiência 

humana. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos países com maiores índices de violência contra minorias sexuais e 

mulheres, principalmente no que diz respeito a violação de direitos referente às questões de 

gênero e sexualidade. Este cenário implica na produção de sofrimento psíquico, o que torna 

importante que as faculdades de Psicologia abordem tal temática, de forma a problematizar e 

promover a construção de espaços que visem a pesquisa, discussão e reflexão do tema. 

Desta forma, este estudo justifica-se com intuito de compreender de que maneira as 

temáticas de gênero e sexualidade são abordadas na produção científica brasileira, mais 

especificamente da Psicologia, considerando que dentro da matriz curricular deste curso, em 

muitas instituições, há a ausência de disciplinas específicas. O trabalho em questão é a 

apresentação de uma parte dos resultados do projeto de pesquisa “Entre ditos, não-ditos e 

interditos: reflexões sobre gênero e sexualidade na pesquisa cientifica”, desenvolvido no curso 

de Psicologia do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES.  
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METODOLOGIA 

 

 A presente pesquisa efetuou até o momento três etapas. Na primeira, realizou-se uma 

revisão bibliográfica dos principais autores e obras das temáticas gênero e sexualidade, são eles: 

A história da sexualidade I, de Michael Foucault (1988); Gênero: uma Categoria Útil de 

Análise Histórica, de Joan Scott (1995); e Problemas de Gênero, de Judith Butler (2003), além 

de outros artigos que contribuíram para a construção deste conhecimento.  

Na segunda etapa da pesquisa, após o levantamento bibliográfico, iniciou-se o trabalho 

quantitativo. Realizou-se um mapeamento das publicações científicas produzidas nas ciências 

humanas (Filosofia, Sociologia, Antropologia, Arqueologia, História, Geografia, Psicologia, 

Educação, Ciência Política e Teologia, de acordo com o CNPq) cujas temáticas gravitavam em 

torno dos eixos gênero e sexualidade. Assim, o intuito era o de conhecer qual a área do saber 

possuía mais publicações, bem como identificar a expressividade da Psicologia e seu 

compromisso com o tema. 

 Escolheu-se três plataformas de publicações científicas para a análise, sendo elas: 

Scielo, Lilacs e Lattes. Nas plataformas do Scielo e do Lilacs, para a busca do assunto, 

selecionou-se: Gênero e Sexualidade + área do saber (ex.: Gênero e Sexualidade Psicologia), 

além disso, delimitou-se também: 

 Ano – 2000 a 2018 

 País – Brasil  

 Idioma – Português  

 Já na plataforma Lattes, o trabalho foi mais complexo, pois se fez necessário ir aos 

currículos dos autores, para então analisar se este possuía publicações na área. Assim, na barra 

de busca a pesquisa foi delimitada por: Gênero e Sexualidade + área do saber (ex.: Gênero e 

Sexualidade Educação), para Doutores e demais pesquisadores (Mestres, Graduados, 

Estudantes, Técnicos, etc.), nacionalidade brasileira e o país Brasil. Além disso, nesta 

plataforma expandimos a análise para além de artigos publicados em periódicos, para também 

dar espaços aos artigos completos publicados em anais de eventos, capítulos de livros e livros. 

No geral, foram analisados 50 currículos de cada área das ciências humanas, até a 5ª página da 

busca, que continha cerca de 10 autores em cada página. 

 Por fim, na terceira etapa, o centro das investigações foram as publicações de trabalhos 

desenvolvidos pela Psicologia. Estes estudos foram divididos em duas categorias: revisão 

bibliográfica e pesquisa de campo. Deste modo, todos artigos de pesquisa de campo, no total 

de 40, foram estudados e divididos nas categorias:  



 

 

― Número de publicações por estado; 

― Principais temas; 

― Gênero dos autores principais e dos autores secundários; 

― Base teórica da pesquisa; 

― Métodos empregados; 

― População alvo do estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As questões que envolvem o gênero e a sexualidade, por mais que seja um assunto 

recentemente vigente em nossa sociedade, ainda é um tema considerado tabu. O que se fala é 

de forma restrita, diretiva e omissa, qualificando os ambientes em que este possa ser propagado. 

A questão de restringir o quê e para quem falar sobre sexualidade, de acordo com Foucault 

(1988), é uma forma de controle social.  

No que diz respeito ao gênero, somente no século XX, a partir do movimento feminista 

e do movimento gay, foi que os discursos teóricos começaram a surgir. De acordo com Scott 

(1995), gênero é uma construção social das atribuições do que vem a ser o homem e a mulher, 

distinguindo os seres a partir do sexo biológico. Neste mesmo viés, Butler (2003) ressalta o 

caráter construído do termo gênero, mas o que a diferencia da primeira autora, é a sua concepção 

de que tudo é social: os corpos, o sexo, o gênero, assim, o sujeito é em seu todo social. Logo, o 

gênero é uma produção discursiva. Assim, o estudo destes autores foi de extrema relevância 

para o desenvolvimento da pesquisa, pois, através deles, foi possível introduzir e construir 

conhecimento acerca do tema, para então dar continuidade de forma mais embasada à pesquisa. 

Ao realizar o mapeamento das publicações, deparamo-nos com as seguintes 

problemáticas: a plataforma do Lilacs funciona como um site de hospedagem, onde os links dos 

trabalhos são armazenados, porém os artigos encontrados na mesma direcionavam o 

pesquisador para páginas oficiais e/ou do Scielo, resultando em duplicidade de publicações. 

Após a descoberta dessa informação, foram eliminadas as publicações que se direcionavam 

para o Scielo, para então chegar a dados não repetidos.  

Na plataforma Lattes, após a pesquisa das 10 áreas das ciências humanas, os resultados que 

mais chamaram atenção foram: a Psicologia, que continha poucas publicações; Geografia, com 

a maior parte das publicações direcionadas a Educação e a Ciência Política, que não teve 

nenhum trabalho publicado na área.  



 

 

Nas pesquisas realizadas, obtivemos como resultado outras áreas das ciências humanas 

e currículos sem publicações no tema, por mais que na barra de busca tenha sido limitado o 

campo, bem como a temática. Deste modo, entendemos que a plataforma Lattes faz buscas sem 

interligar os dados selecionados, logo, muitos currículos são apenas da área do conhecimento, 

mas não do tema escolhido. Portanto, currículos sem produções na área foram descartados. 

Após a filtragem, chegamos aos seguintes números: 

 

Gráfico I: Total de publicações por área das Ciências Humanas 

 

Com o levantamento de dados, temos o ranking da área que mais publica sobre gênero 

e sexualidade: Educação. A Psicologia, foco principal da pesquisa, se encontra na 6ª posição, o 

que indica pouco interesse na produção de trabalhos relacionados à temática, possivelmente 

relacionado a ausência de disciplinas na formação. Um dos motivos dessa invisibilidade, 

segundo as autoras Borges et al. (2013) ocorre pois, nos contextos acadêmicos nos cursos de 

Psicologia, o ensino concentra-se dentro de uma visão normativa, polarizada, patologizando as 

identidades.  

 Em relação à terceira etapa (trabalhos de campo produzidos pela Psicologia), chegou-se 

às seguintes análises: dentre os artigos analisados, encontramos 13 estados com publicações 

sobre a temática gênero e sexualidade. Rio Grande do Sul é o que tem o maior quantitativo, 

pois apresenta 21% de produções na área, estando a frente de São Paulo e Santa Catarina, ambos 

com 12%. O estado de Goiás não apresenta nenhuma publicação de acordo com os trabalhos 

analisados.  
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 Em relação aos temas principais, dentre as 15 temáticas gerais encontradas, “Gênero e 

Sexualidade” é a que está a frente com 19% de publicações; “Gênero, Sexualidade e Educação” 

com 16%; e “Gênero e Saúde” com 14%. Cerca de 73% das publicações foram produzidas por 

mulheres, num universo de 100 autores (primários e secundários). Este dado pode corroborar 

com a realidade dos cursos de Psicologia no Brasil, que são maciçamente cursados por 

mulheres. O principal método empregado nas pesquisas dos trabalhos analisados é a entrevista 

(com 46% de utilização). O principal público-alvo das pesquisas são estudantes (cerca de 27%).  

 Ao tentarmos classificar os artigos estudados a partir do eixo “base teórica da pesquisa”, 

foi encontrado a seguinte dificuldade: pluralidade de perspectivas teóricas em um mesmo texto, 

como por exemplo, foi possível encontrar artigos que se baseavam na teoria Queer, mas que 

faziam também uma articulação com a Psicanálise. Assim optamos por suprimir este eixo de 

análise.  

 

CONCLUSÕES 

 

 

 Portanto, este estudo se caracteriza como descritivo, com o intuito de retratar o momento 

em que se encontra o processo de levantamento de dados da pesquisa, propiciando futuras 

discussões. Sendo assim, conclui-se que a partir deste momento da pesquisa, a Educação é a 

área das ciências humanas que tem o maior quantitativo de produções no campo da temática 

gênero e sexualidade, possivelmente por estar em contato mais direto com a problemática da 

discussão no ambiente escolar.  

Entretanto, se tivéssemos analisados somente as duas primeiras plataformas citadas, a 

Psicologia estaria em 1º lugar de publicações no tema, porém compreendemos que em relação 

a Lattes a busca é realizada a partir das diferentes palavras inseridas na barra de busca, 

apresentando como resultados campos ligados tanto a formação do currículo pesquisado, 

quanto áreas relacionadas. 

 Logo, nos surpreende notar que a Psicologia não lidera este ranking, considerando que 

gênero e sexualidade são elementos fundamentais da subjetividade e das relações humanas e 

que estas se fazem presente no trabalho do psicólogo. Portanto, falar sobre Gênero e 

Sexualidade é de suma importância na formação de profissionais que estejam aptos para acolher 

as diferentes formas de expressão ou não destas, como na construção do pensamento crítico e 

reflexivo. 
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