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O Tesauro para estudos de gênero e sobre mulheres, com
mais de 1.700 termos, permite uma multiplicidade de usos:
— indexar acervos sobre gênero e mulheres de qualquer
biblioteca ou discoteca (livros, relatórios, jornais, revistas, artigos, folhetos, vídeos, cassetes, CDs etc.);
— criar ou refinar sistemas de catalogação ou de organização da documentação;
— efetuar levantamentos bibliográficos ou mapeamentos
dos estudos de gênero;
— acessar informações sobre a condição feminina em
redes;
— fazer índices de livros.
Além do seu efeito organizador, ele tem também um grande potencial como instrumento de discussão teórico-metodológica no campo dos estudos de gênero, uma vez que ele não é
uma mera lista de palavras mas uma complexa inter-relação
de conceitos e áreas temáticas.
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O Tesauro para estudos de gênero e sobre mulheres vem atender tanto à necessidade das bibliotecas de instituições interessadas na indexação dos seus acervos de títulos na área de gênero e sobre mulheres, como ao desejo de feministas e estudiosos da
área de estabelecer uma rede de informações
bibliográficas. Pretendendo conhecer, descrever e compreender as relações sociais entre
homens e mulheres, ou ainda recuperar aspectos menos conhecidos da vida das mulheres, o campo de estudos de gênero tem uma
abrangência que requer um macro-tesauro
multidisciplinar.
Os termos que compõem este Tesauro estão apresentados em duas listagens. Na primeira, Alfabética, os termos aparecem por
ordem alfabética, cada um deles mostrando
a sua estrutura conceitual e relacional com os
termos genéricos, específicos, relacionados ou
não-recomendados.
Na segunda listagem, Temática, os termos
aparecem por nove áreas temáticas, ou seja,
aspectos particulares do campo de estudos de
gênero dentro dos quais se agrupam diversas
classes de assuntos: “Ciência e Tecnologia”,
“Ciências Naturais e Saúde”, “Ciências Sociais e Cultura”, “Comunicação, Artes e Espetáculos”, “Economia e Emprego”, “Educação”, “História e Mudança Social”, “Lei, Governo e Políticas Públicas” e “Linguagem, Literatura, Religião e Filosofia”.
Sabemos que a pesquisa feminista promoveu uma nova abordagem da realidade,
renomeou fenômenos mal conhecidos e deu
nomes a outros. Termos como: “articulação
trabalho-família”, “dupla jornada”, “mulheres chefes de família”, “guetos ocupacionais”,
“direitos reprodutivos” etc., conferem a este
Tesauro a função de difundir uma linguagem
menos sexista e com isto favorecer a apreensão de um mundo menos discriminatório em
relação às mulheres.

