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Resumo: Os acervos das bibliotecas são tratados pela catalogação, onde há a tomada de decisão do 
bibliotecário referente à representação do assunto de um documento em suas bases de dados. O objetivo 
é verificar como as pessoas homossexuais lésbicas estão representadas em termos nos catálogos virtuais 
da Library of Congress, Biblioteca Nacional, Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais e do Sistema 
de Bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais. Verificou-se que há a necessidade de 
capacitação dos bibliotecários sobre o uso de termos adequados, para o melhor cumprimento dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A representação temática é um dos campos de estudo e práticas da Biblioteconomia e 

Ciência da Informação, que dependem do aprimoramento contínuo do bibliotecário, porque sua 

tomada de decisão pode impactar diretamente na organização social, como apontam Fujita, 

Agustín Lacruz e Gómez Díaz (2012). As mudanças sociais são constantes e abarcam diferentes 

esferas da sociedade em diversos grupos, emergindo discussões sobre gênero e sexualidade. 

Conforme Louro (2019), gênero pode ser entendido como papéis performados pelos 

indivíduos, sendo produzido pela sociedade e cultura. Quanto às sexualidades, por exemplo, as 

mulheres que se orientam como lésbicas são designadas social e culturalmente como pessoas 

que são atraídas sexualmente e sentimentalmente por pessoas do mesmo sexo/gênero. Segundo 

Reis (2018, p. 22) “o termo homossexual pode se referir a homossexuais femininas – lésbicas, 

ou homossexuais masculinos – gays”.  

Entende-se como homofobia o preconceito contra pessoas gays e lésbicas. O termo 

busca descrever ações como “o medo, a aversão, ou o ódio irracional a todas as pessoas que 
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manifestem orientação sexual ou identidade/expressão de gênero diferente dos padrões 

heteronormativos […]” (REIS, 2018, p. 35). 

A Agenda 2030 possui dentre os seus 17 objetivos, considerados como Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), a meta 5, que trata sobre a igualdade de gênero, a saber: 

“alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas” (ONU, 2016, p. 

01). A meta 5.c, tem como proposta, “adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável 

para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas 

em todos os níveis” (ONU, 2016, p. 21). Embora existam as metas de igualdade de gênero, 

cabe ressaltar que não há menção para os sujeitos não-heterossexuais, e por isso, torna-se 

importante levantar discussões abordando as ODS e as temáticas de gênero e sexualidade. 

 No contexto das relações sociais, as bibliotecas podem legitimar-se como lugares de 

desigualdade historicamente construídos para as lésbicas, ao adotar indexadores que 

reproduzem preconceito e/ou visões retrógradas da sociedade, como o uso dos termos 

“homossexualismo” e “lesbianismo” (PRADO; MACHADO, 2017). Deste modo, considera-

se de suma importância analisar como as bibliotecas têm adotado o uso da descrição temática 

para os termos que representam os homossexuais e as lésbicas.  

Diante do exposto, levantou-se a seguinte problemática: Como o uso do termo 

escolhido pelo catalogador para representar um assunto impacta em questões sociais, 

relacionados aos homossexuais pela perspectiva lésbica? Assim, o objetivo geral é verificar 

como os termos que descrevem homossexuais e lésbicas estão representados nos catálogos da 

Library of Congress (LC, 2021), Biblioteca Nacional (BN, 2021), Biblioteca Pública Estadual 

de Minas Gerais (BPEMG, 2021) e do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de 

Minas Gerais (SIBI-UFMG, 2021). Os objetivos específicos são: localizar os termos utilizados 

nos catálogos virtuais, que designam homossexuais (homossexual- ismo/homossexualidade) e 

lésbicas (lesbianismo/lesbianidade); identificar as remissivas “ver” e “ver também” 

relacionadas aos termos; listar quais os termos mais adequados para representar as lésbicas, 

considerando-se o respeito à diversidade e pluralidade. 
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 A metodologia adotada foi de abordagem qualitativa e trata-se de uma pesquisa 

descritiva (GIL, 2002). A busca foi realizada nos catálogos virtuais das bibliotecas, utilizando-

se os termos homossexualismo e lesbianismo. 

 
2 DESENVOLVIMENTO 
 

A catalogação é, segundo Guinchat, Menou (1994, p. 102) “o primeiro estágio do 

tratamento intelectual de um documento a partir do qual são extraídas as informações descritas 

de acordo com regras fixas”. O tratamento temático é uma das etapas da catalogação, em que 

são criados pontos de acesso descritivos do tema, por meio de linguagens documentais 

(FUJITA; AGUSTÍN LACRUZ; GÓMEZ DÍAZ, 2012).   

Fujita, Agustín Lacruz e Gómez Díaz (2012) apontam sobre a defasagem e 

obsolescência dos instrumentos de representação temática, e a passividade dos profissionais 

referente à tomada de decisão sobre os processos de representação temática na catalogação. As 

autoras enfatizam que “a natureza social da informação armazenada pelas coleções 

bibliográficas requer que estas ferramentas acompanhem sua organização semântica à evolução 

da terminologia e das relações conceituais estabelecidas em cada domínio temático e em cada 

contexto sócio cultural” (FUJITA; AGUSTÍN  LACRUZ; GÓMEZ DÍAZ, 2012, p. 101).  

Ao pesquisar no catálogo virtual de autoridades, identificou-se que na LC o termo 

“homossexualism” é redirecionado automaticamente para “homosexuality”. O mesmo ocorre 

na BN, em que há o redirecionamento do termo “homossexualismo” para “homossexualidade”, 

e contém as remissivas “ver” (homossexualismo) e “ver também” (orientação sexual; astrologia 

e homossexualidade; homossexualidade masculina; lesbianidade; psicanálise e 

homossexualidade; bissexualidade). Já na BPEMG, não há o termo registrado no catálogo de 

autoridades, contudo apresenta opções de busca e retorna para o termo “religião primitiva”. Por 

fim, no SIBI-UFMG, há o termo “homossexualismo” como cabeçalho tópico e consta as 

remissivas “ver” (homossexualidade) e “ver também” (bissexualidade; homossexuais; 

homossexualidade masculina; lesbianismo; obras da Igreja junto aos homossexuais; orientação 

sexual; sexo; sodomia). 
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 Ao buscar “lesbianismo”, o termo consta no catálogo da LC. Na BN não consta o termo, 

e automaticamente há o redirecionamento para “lesbianidade”, existindo as remissivas “ver” 

(female homosexuality; homosexuality, female; homossexualidade feminina; lesbian love; 

sapphism; lesbianismo) e “ver também” (homossexualidade; mulheres - comportamento 

sexual). A BPEMG apresenta como cabeçalho tópico “lesbianismo”, consta as remissivas “ver” 

(lesbian love; lesbianism) e “ver também” (comportamento sexual; homossexualidade; 

lésbicas; mulheres; sexo).  Por último, no SIBI-UFMG, há o cabeçalho tópico “lesbianismo” e 

as remissivas "ver" (lesbian love; lesbianism), e “ver também” (comportamento sexual; 

homossexualismo; lésbicas; mulheres; sexo). 

 Ao verificar os termos, pôde ser observado que existe a cooperação e a importação de 

dados entre as instituições que podem ser consideradas cânones da biblioteconomia, como as 

que são objeto deste estudo.  Por isso, é possível notar a presença de termos em inglês no 

catálogo da BN, BPEMG e SIBI-UFMG. É importante ressaltar que os termos adequados para 

se utilizar, sem que se cometa crime de homofobia e lesbofobia, já constam nas autoridades 

dos catálogos virtuais, como “homossexualidade” e “lesbianidade". Porém, ainda há a 

necessidade de aplicar melhorias na qualidade da representação temática dos catálogos para 

melhor contemplar os sujeitos (homossexuais/lésbicas). 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
As atividades bibliotecárias que visam desobstruir o acesso à informação quanto à 

assuntos que versam sobre mulheres homossexuais (lésbicas) na representação nos catálogos, 

corroboram com a meta cinco dos ODS, que propõe a igualdade de gênero (ONU, 2016). 

A partir da pesquisa na LC no âmbito internacional, a BN no âmbito brasileiro, a 

BPEMG no âmbito de Minas Gerais e o SIBI-UFMG no âmbito acadêmico, pôde ser verificado 

que o uso de termos inapropriados, como homossexualismo e lesbianismo, ainda tem ocorrido 

atualmente na representação temática nos catálogos das bibliotecas, culminando em 

invisibilidade, homofobia e lesbofobia, mesmo com o crescimento dos movimentos da causa 

de gênero e sexualidade. 
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     Observou-se que por meio da representação temática é possível promover a 

visibilidade ou invisibilidade de temas que podem afetar diretamente os usuários. A 

catalogação não deve ser uma tarefa tecnicista, necessitando de capacitação das habilidades e 

do olhar crítico do bibliotecário para o viés social. Assim, espera-se que as bibliotecas do 

amanhã sejam mais inclusivas e apoiadoras da diversidade. 
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