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Resumo: Apresenta resultados preliminares de pesquisa descritiva e 

bibliográfica/documental sobre a temática diversidade sexual nos catálogos on-line 

das quatro instituições federais de ensino do Ceará. Objetiva identificar o acervo 

disponível sobre a temática, bem como relacionar de que forma essas obras são 

recuperadas no catálogo. Os resultados preliminares referem-se ao catálogo do 

Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará, que apontam a pouca 

presença da temática LGBT no acervo. O cruzamento de dados dos termos utilizados 

com os obtidos no levantamento bibliográfico suscitam algumas questões, por 

exemplo, sobre o amplo uso do termo homossexualismo no campo assunto na 

catalogação das obras recuperadas. 
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1 Neste trabalho optou-se pelo uso da sigla LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

transgêneros), em conformidade com o Manual de Comunicação LGBT publicado pela ABGLTem 

parceria com a UNAIDS em 2010. No decorrer da pesquisa, já em 2018, foi publicado o Manual de 

Comunicação LGBTI+, pela Aliança Nacional LGBTI e a Rede GayLatino, em que faz-se referência a 

sigla LGBTI+. 
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Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. E-mail: glauciobarretoufc@gmail.com 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática LGBT em estudos da Biblioteconomia e Ciência da Informação ainda 

apresenta um amplo campo de possibilidades para pesquisas e estudos, diante do 

incipiente interesse em se enveredar na área da informação em gênero e diversidade 

sexual. Um dos estudos pioneiros na área foi desenvolvido por Pinho (2010) sobre as 

linguagens de indexação brasileiras para os termos relativos à homossexualidade 

masculina. 

Santos, Targino e Freire (2017) constataram que a produção científica nos 

periódicos nacionais da Ciência da Informação sobre a temática diversidade sexual e 

especificamente sobre o grupo de usuários LGBT é praticamente inexistente. O autor 

e as autoras localizaram na Base de Dados de Periódicos em Ciência da Informação 

(BRAPCI), apenas um artigo ligado ao campo científico da Ciência da Informação, e 

que trata especificamente sobre Organização e Representação do Conhecimento. Não 

se identificou pesquisas na Ciência da Informação voltados para delinear, por 

exemplo, estudos de usuários LGBT ou o seu uso da informação, ou ainda, o impacto 

do fluxo informacional para o grupo social. 

Percebe-se que alguns eventos e periódicos da área tem se sensibilizado para a 

questão da temática da diversidade sexual e de gênero. Em 2017 o periódico 

Informação & Informação publicou o número temático “Colóquios de Organização do 

Conhecimento & Gênero”, reunindo 12 artigos que abordavam estudos e pesquisas na 

Ciência da Informação sobre Gênero, sendo que dois artigos tratavam especificamente 

sobre transexualidade. Ainda em 2017 foram recuperados nos Anais do XVIII Encontro 

Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação dois trabalhos que abordavam a 

produção científica da temática LGBT (VIANA; OLIVEIRA, 2017) e a mediação da 

informação no espaço LGBT (CORTES et al., 2017). Ainda em 2017, iniciou-se no 

Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação um 

movimento para a criação de um grupo de trabalho temático acerca das questões de 

gênero e diversidade sexual ligado à FEBAB. Movimento similar tem sido endossado 
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por um grupo de pesquisadores para que seja criado um GT na ANCIB que abarque 

essas e outras temáticas ligadas à perspectiva social da informação. Diante do cenário 

mundial de retrocessos em Direitos Humanos, a Biblioteconomia e a Ciência da 

informação devem continuar problematizando a temática, diante do avanço do 

conservadorismo e das desigualdades ligadas ao gênero, sexualidades e identidades.  

Sendo a universidade uma instituição voltada para o desenvolvimento 

científico, tecnológico e social, as bibliotecas universitárias também devem ser 

partícipes desses processos, contribuindo na formação humana e cidadã da 

comunidade acadêmica. Neste sentido, Aquino (1996, p. 185-197 apud RIBEIRO, 2007, 

p. 203) destaca:  

Universidade e biblioteca são agências sociais organizadas para atender as 

necessidades da comunidade acadêmica e da sociedade de forma geral. 

Considera-se, portanto, que desta relação surge uma unidade organizacional 

que reúne os princípios da biblioteca e os da universidade, em diferentes 

momentos históricos e posicionamentos sociais. 

Partindo desse contexto, esta pesquisa tem como objetivo investigar a presença 

da temática LGBT nos acervos das bibliotecas universitárias das Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES) no Ceará, bem como relacionar de que forma essas obras 

são recuperadas no catálogo. 

 

2 MÉTODO DA PESQUISA 

 

A pesquisa realizada caracteriza-se como descritiva e bibliográfica/documental, 

com uma abordagem quanti-qualitativa. Descritiva, que tem como finalidade 

identificar, registrar e analisar características, fatores ou variáveis que se relacionam 

com o fenômeno em estudo (BARROS; LEHFELD, 2007). Já a pesquisa 

bibliográfica/documental engloba uma “metodologia de busca e acesso a fontes de 

informação que auxiliam na compreensão de conceitos acerca da produção do 

conhecimento sobre um determinado tema”. (BENTES PINTO; CAVALCANTE, 2015, 

p. 17).  



222 
 

Anais 36º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

2 a 4 de agosto de 2018 – Instituto Federal de Santa Catarina – São José/SC 

Desta forma, através de levantamento bibliográfico nos catálogos das 

Instituições Federais de Ensino do Ceará, buscaremos identificar o acervo disponível 

sobre a temática LGBT, bem como de que forma ele está indexado. O levantamento 

bibliográfico foi realizado maio de 2018, a partir dos campos TÍTULO e ASSUNTO nos 

catálogos on-line das bibliotecas da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE). Para fins de mapear todo o acervo disponível sobre a 

temática LGBT, optou-se por não fazer recorte temporal no momento da pesquisa no 

catálogo. 

Utilizou-se os seguintes termos de busca: diversidade sexual, homossexualidade, 

homofobia, LGBT e GLS. Facchini (2002) pontua que a letra S em GLS, referente aos 

simpatizantes, diz respeito às pessoas que não se identificam necessariamente como 

homossexuais, podendo ser heterossexuais que frequentam espaços ou vivenciam o 

chamado “universo” da cultura LGBT, frequentando bares, boates, restaurantes, peças 

teatrais, cinema LGBT, entre outros produtos e serviços destinados para o 

segmento.Segundo a autora a sigla foi uma estratégia de segmentação de consumo 

para lésbicas e gays. Para o contexto da militância política LGBT a sigla GLS é 

“excludente porque não identifica as pessoas bissexuais, travestis e transexuais”, 

recomendando-se o não uso. (ASSOCIAÇÃO, [2010], p. 12). Para efeito desta pesquisa 

a intenção é situar se ainda persiste o uso da sigla GLS como referência para a 

denominação da área da diversidade sexual, visto a sigla ser amplamente utilizada na 

década de 1990, e verificar se as publicações disponibilizadas nas bibliotecas 

acompanham a cultura e as transformações sociais no que tange à diversidade sexual 

e de gênero. 

Utilizou-se ainda o termo homossexualismo, mesmo tendo a consciência que este 

termo não deve mais ser utilizado, pois o sufixo ismo refere-se à doença, desvio e 

anormalidade. Com a aplicação deste termo em desuso, pretendemos identificar ou 

analisar possíveis usos equivocados do termo, demonstrando o preconceito ainda 
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existente na sociedade. Uma explicação disso é que publicações de décadas anteriores 

apresentam o termo homossexualismo ao invés de homossexualidade e se o termo 

aparecer no título da obra não indica um preconceito do catalogador/catalogadora, 

mas sim num preconceito de autoria. Mas se o termo homossexualismo estiver como 

indexador em obras que tratam de homossexualidades, nota-se que existe um 

desconhecimento ou mesmo preconceito, sobre os avanços nas temáticas de gênero, e 

que a/o bibliotecário não reconhece o termo correto é homossexualidade, e não 

homossexualismo, pois não constitui doença, distúrbio ou perversão, desde a alteração 

em 1990 na Classificação Internacional de Doençasda Organização Mundial da Saúde 

(OMS); e no âmbito nacional, o Parecer 001/99 do Conselho Federal de Psicologia. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para fins de apresentação nesta comunicação, analisaremos os dados 

pesquisados no catálogo on-line do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do 

Ceará, disponível no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Resultados da pesquisa no catálogo da UFC 

Termos pesquisados Título Assunto 

Diversidade sexual 12 7 

Homossexualidade 9 52 

Homofobia 6 16 

LGBT 2 0 

GLS 0 0 

Homossexualismo 1 67 

Fonte: Elaborados pelos autores. 

Inicialmente, constata-se que a diferença não foi tão díspar no resultado de 

busca por ASSUNTO entre os termos homossexualidade (52), termo correto, e 

homossexualismo (67), termo em desuso. Mas analisando qualitativamenteestes dados 
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verifica-seque homossexualismo é o termo com maior incidência de resposta, o que nos 

permite elaborar vários questionamentos: o corpo de bibliotecárias/bibliotecários que 

realizaa indexação sabe que este termo está em desuso? Aplicam o termo na indexação, 

por ser o termo que mais seja procurado pelas/pelos usuárias/usuários? Como explicar 

que existe apenas um item recuperado no campo TÍTULO (com este termo 

equivocado) e mesmo assim ele aparecer na busca 67 vezes no campo ASSUNTO? 

Nota-se que quando pesquisado no campo TÍTULO, a incidência do termo 

correto (9) é maior do que o termo incorreto (1), o que demonstra que a parte de 

editoração/produção científica e cultural tem acompanhado as transformações da 

terminologia na área da diversidade sexual e de gênero, embora esta constatação não 

possa ser generalizada, pois fica restrita aos títulos disponíveis no Sistema de 

Bibliotecas da UFC. 

Cabe refletir que inclusive o termo diversidade sexual apresenta maior incidência 

no campo TÍTULO (12), do que no campo ASSUNTO (7). Uma explicação para a 

diferença pode ser que este termo não seja compreendido na sua amplitude de abarcar 

outras identidades de gênero para além das homossexualidades mais conhecidas, que 

estão mais próximas do binarismo, ou seja, homossexualidade masculina (gays) e 

homossexualidade feminina (lésbicas). 

Os termos LGBT e GLS não tiveram respostas na busca por ASSUNTO. No 

campo TÍTULO recuperou-se apenas (2) com referência à palavra LGBT e nenhum com 

a sigla GLS. Uma possibilidade para esta ausência deve-se à limitação de se aplicar 

siglas em termos indexadores.  

Já o termo homofobia apareceu na busca por TÍTULO com (6) resultados, e 

quando pesquisado como ASSUNTO houve uma ampliação de respostas para o termo 

(16). Isso aponta que a questão da violência e do preconceito são problemas graves que 

afligem as vidas LGBT, algo que precisa ser debatido e divulgado na sociedade. A 

classe bibliotecária precisa estar atenta e sensível ao tratar as publicações que abordam 

esta temática, por exemplo podendo fazer a especificação das LGBTfobias (homofobia, 

lesbofobia, bifobia e transfobia). 
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Ressaltamos que a pesquisa está em fase inicial e apresenta limitações quanto 

aos mecanismos de análise (ainda em construção), consolidando estratégias de 

obtenção de respostas para as dúvidas quanto aos dados obtidos no levantamento 

junto aos catálogos. Como uma amostra inicial, falta ainda coletar os dados das demais 

IFES cearenses, fazer um comparativo entre esses números e desenvolver formas de 

tentar elucidar como estes números podem nos fornecer parâmetros sobre a 

presença/ausência de informações sobre a temática LGBT nos catálogos das 

Universidades, bem como produzir algo elucidativo sobre 

conhecimento/desconhecimento da classe bibliotecária quanto à diversidade sexual e 

de gênero. Esta análise preliminar será posteriormente discutida com os resultados nas 

pesquisas das demais instituições, e assim, permitirá problematizar o papel das 

bibliotecas universitárias como espaços de memórias e construção de saberes, 

verificando se elas perpetuam a lógica da normatividade dominante ou se existe 

possibilidade para a pluralidade e diversidade de identidades e suas produções de 

novos conhecimentos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O levantamento bibliográfico no catálogo on-line da UFC mostra que a presença 

da temática LGBT em seu acervo é pequena se comparada com o universo de 

publicações em outros assuntos. A UFC forma profissionais das mais diversas áreas 

do conhecimentoque se subtende serão inseridas/inseridos no mercado de trabalho e 

devem ter uma formação voltada para a diversidade, o respeito às diferenças, a 

educação para os direitos humanos e o protagonismo social. Deve reunir em seu 

acervo mais obras sobre temáticas que abordem as sexualidades, estudos das relações 

de gênero e a diversidade de identidades. 

Em outras palavras, a informação possibilita às LGBT conhecimento sobre seus 

direitos e deveres na condição de cidadãs e cidadãos. A Biblioteconomia e a Ciência 

da Informação devem agir com responsabilidade social no sentido de proporem ações 

que solucionem questões de informação atreladas às demandas de gays, lésbicas, 
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bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e demais grupos sociais reunidos pela 

diversidade sexual e identidades de gênero, apresentando estratégias que possam 

inseri-las/los ativamente na sociedade, com a informação fazendo frente ao 

conservadorismo, preconceitos e discriminações. 
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