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Estudamos coisas examinando suas partes e componentes, e também suas relações, 

frequentemente as separamos, dissecamos e analisamos de acordo com seus propósitos.  

Juntar novamente é outro problema, por vezes, demais para nós.  

Para construir, para compor, para sintetizar; não é fácil fazer isso bem e satisfatoriamente.  

Se, contudo, observarmos as relações pertencentes as coisas que estamos desmontando,  

se lembrarmos ou compreendermos adequadamente,  

poderemos mais facilmente reconstruí-las. [...]  

É mais simples unir ou reunir os iguais por semelhança,  

é geralmente a mais simples e mais específica das relações;  

contudo, frequentemente reunimos partes em uma adequada, significante e efetiva relação para 

outras partes contrárias, que juntas compõem um complexo sistema. 

 

Bliss (1929, p. 71) 



 

 

RESUMO 

 

A problemática da Organização do Conhecimento Multidimensional evidencia os desafios 

enfrentados pelos profissionais da informação no trabalho de estruturar semanticamente 

domínios do conhecimento heterogêneos, tanto relacionados ao aspecto do conteúdo discursivo 

quanto ao do formato e suporte das informações. Fundamentado em autores da área da educação 

e da Organização do Conhecimento (OC), adotou-se o termo Multidimensional para adjetivar 

o conhecimento multi-inter-transdisciplinar atuante em diversas ações comunicativas na 

sociedade contemporânea. Esse conhecimento, em sua perspectiva complexa, requer 

habilidades dos classificacionistas que envolvem: os estudos sobre a natureza do conhecimento 

e o entendimento dos princípios teóricos basilares à elaboração de Sistemas de Organização do 

Conhecimento (SOCs), de modo a salientar aspectos diferenciados relacionados aos 

objetos/fenômenos estudados. Foram identificados, principalmente nos estudos de Rick 

Szostak, Claudio Gnoli e María López-Huertas, requisitos, tomados nesta pesquisa como 

Categorias de Análise, importantes a este tipo de tratamento informacional: a Classificação 

Abrangente de Fenômenos, a Classificação Abrangente de Relacionamentos, a Classificação 

Abrangente de Teorias e a de Métodos e Técnicas, a Abordagem Sintética da Classificação, a 

Classificação da Perspectiva Autoral e a Clareza Terminológica. Assim, propôs-se analisar as 

teorias que quatro Autores Fundacionais utilizaram em suas propostas classificatórias, 

buscando identificar aspectos que sinalizassem a problemática da Organização do 

Conhecimento Multidimensional, como apresentado nas abordagens contemporâneas. São eles: 

James Duff Brown (1862-1914); Ernest Cushing Richardson (1860-1939); Henry Evelyn Bliss 

(1870-1955) e Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972). O problema ou questão a 

influenciar todo o processo de pesquisa foi verificar em que medida aportes teóricos 

apresentados por Autores Fundacionais da OC atendem ou encontram correspondência com as 

abordagens problematizadas nas pesquisas mais recentes da área, relacionadas à construção de 

SOCs para representação do conhecimento multidimensional. Trabalhou-se com a hipótese de 

que as teorias dos Autores Fundacionais, envolvidos com a representação geral do 

conhecimento, podem ser úteis, sugestivas ou precursoras de ideias que poderiam se mostrar 

válidas para a representação do conhecimento multidimensional e em muito auxiliar na 

formação de classificacionistas. Quanto aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa 

enquadra-se no tipo de tese panorâmica; quanto aos objetivos, caracteriza-se como descritiva e 

explicativa, com abordagem qualitativa; e utiliza como técnica de análise e interpretação dos 

dados a Análise de Conteúdo. Espera-se contribuir com discussões que promovam uma 

interlocução entre as teorias clássicas da área com as abordagens voltadas para questões mais 

atuais. A sistematização de princípios teóricos dos Autores Fundacionais, observados sob a 

ótica da representação do conhecimento multidimensional, ainda que distantes temporalmente, 

mostraram-se válidas e aplicáveis, em alguma medida, às práticas de tratamento informacional 

vigente.  

 

Palavras-chave:  Organização do Conhecimento Multidimensional. Teoria da Classificação. 

Autores Fundacionais. Conhecimento Interdisciplinar. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The issue of Multidimensional Knowledge Organization reveals the challenges faced by 

information professionals in the job of semantically managing heterogeneous knowledge 

domains, not only related to the discursive content aspect but also to the format and support of 

information.  Based on authors in the education and Knowledge Information (KO) areas, the   

term multidimensional has been adopted to qualify the multi-inter-transdisciplinary knowledge 

found in several communicative actions in contemporary society.  Such knowledge, from its 

complex perspective, demands ability from classificationists concerning studies on the nature 

of knowledge and the understanding of fundamental theoretical principles as to the elaboration 

of Knowledge Organization Systems (KOS), highlighting diverse aspects related to 

objects/phenomena studied. Such requisites  were identified, mainly in the works of  Rick  

Szostak, Claudio Gnoli, and María López-Huertas, which were taken in this research as 

Analysis Categories, important in this kind of informational treatment: Comprehensive 

Classification of Phenomena, Comprehensive Classification of Relationships, Comprehensive 

Classification of Theory Types, Comprehensive Classification of Methods and Techniques, 

Synthetic Approach to Classification, Classifying Authorial Perspective, and Clarifying 

Terminology. Thus, an analysis of the theories used by four Foundational Authors in their 

classifying proposals was performed, aiming at identifying aspects which indicated the issue of 

Multidimensional Knowledge Organization, as presented in contemporary approaches. The 

aforementioned are James Duff Brown (1862-1914); Ernest Cushing Richardson (1860-1939); 

Henry Evelyn Bliss (1870-1955); and Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972).The 

question that influenced all the process was to verify what level the theoretical approaches 

presented by foundational authors in KO answer or find equivalence in the problematized 

approaches in most recent research in the area, concerning the construction of KOS for 

multidimensional knowledge representation. Work was with the hypothesis that theories of 

Foundational Authors involved with the knowledge general representation can be useful, 

suggestive or an idea precursor, that could prove itself valuable for the multidimensional 

knowledge representation and supporting training of classificacionists. As to methodologic 

procedures, this research lies in the panoramic thesis category; as to objectives, it is 

characterized as descriptive and explanatory, with a qualitative approach. It uses content 

analysis as analysis technique and data interpretation. It is expected to contribute to discussions 

which promote the interlocution between classical theories in the area and the approaches aimed 

at more current matters. The systematization of the theoretical principles of foundational 

authors, observed under the eyes of the multidimensional knowledge representation, even 

though distant in time, proved to be not only valid but applicable as well, somehow, to the 

current informational treatment procedures. 

 

Keywords: Multidimensional Knowledge Organization. Classification Theory. Foundational 

Authors. Interdisciplinary Knowledge.     
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Biblioteconomia e a Ciência da Informação possuem longa experiência no tratamento 

informacional de grandes coleções de conhecimento com vistas à recuperação de informações. 

Elemento essencial nessa tarefa é a construção de Sistemas de Organização do Conhecimento 

(SOCs) que possibilitam a estruturação semântica, de modo a evidenciar o conjunto conceitual 

como unidades representativas de domínios do conhecimento. Entendendo aqui domínio do 

conhecimento como todo e qualquer espaço informacional em que haja interesse na socialização 

da informação, sendo necessária a aplicação de métodos que viabilizem a representação e a 

organização do conhecimento com objetivos de recuperação.   

Taxonomias, tesauros e ontologias são alguns dos exemplos de sistemas conceituais, 

com funções de eliminar a ambiguidade, controlar a sinonímia e estabelecer relacionamentos 

semânticos entre os conceitos (CARLAN; MEDEIROS, 2011, p. 54).  Esses modelos 

conceituais são chamados de Sistemas de Organização do Conhecimento (SOCs), ou 

Knowledge Organization System (KOS), em inglês. Possuem a f unção de separar, reunir e 

ordenar coisas, de forma coerente aos interesses e objetivos da criação do instrumento naquele 

espaço informacional.  

As atividades de classificação, na Ciência da Informação, constituem uma temática de 

pesquisa na área de Organização do Conhecimento (OC). Gomes (2009, p. 62) ressalta que: “Se 

tomarmos OC como foco, a classificação está no conjunto das atividades com ela relacionadas”. 

Também afirma que: “[...] organização, nas atividades de informação, significa classificação 

em seu sentido mais amplo, incluindo indexação [...] esquemas de classificação, [...] tesauros, 

taxonomias e assemelhados” (GOMES, 2009, p. 62; 2017, p. 35).  

Em linhas gerais, os estudos na área direcionam as atividades que incluem tanto o 

planejamento, a construção e a manutenção de estruturas classificatórias quanto a avaliação 

daquelas em uso. Teorias de representação foram desenvolvidas e continuam sendo estudadas 

com o objetivo de promover a recuperação da informação com o pressuposto de alcançar todo 

e qualquer material de cunho informativo. Nesse sentido, abordagens desenvolvidas para 

ambientes tradicionais, em espaços físicos e com suporte e formato convencionais devem se 

abrir para acompanhar as transformações advindas das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (NTICs).  
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Documentos que transcendem o formato tradicional devem ser tratados como recursos 

informacionais. “Intuitivamente, podemos dizer que um documento é qualquer suporte de 

informação” (GNOLI, 2012, p. 269). O autor serve-se do exemplo do crescimento de uma 

determinada planta que, de acordo com certas condições climáticas, pode transmitir 

informações sobre sua espécie; e conclui afirmando que a Organização do Conhecimento pode 

lidar com qualquer coisa; ou seja, qualquer objeto para o qual haja algum interesse em sua 

guarda é, potencialmente, um documento. Para Gnoli (2012, p. 269), a Organização do 

Conhecimento não está preocupada apenas com bibliotecas, mas com quaisquer itens de 

conhecimento, incluindo documentos de arquivo, espécies naturais e artefatos de qualquer tipo, 

expostos em museus ou galerias.  Broughton et al. (2005, p. 133) reconhece que na Internet as 

características que delimitam um documento como pertencente à biblioteca, arquivo ou museu 

são ofuscadas e devem-se considerar todos os tipos de instituições e serviços; ainda ressalta que 

os aspectos do conteúdo intelectual ou semântico do recurso informacional são independentes 

do formato de apresentação da informação.  

Sendo assim, a Organização do Conhecimento está preocupada com princípios e 

metodologias visando à construção de instrumentos de representação conceitual, tanto para 

ambientes com base no suporte físico como para ambientes digitais e virtuais. A primeira 

premissa dessa pesquisa reside no fato de que, para a construção desses instrumentos, é 

importante seguir princípios teóricos e metodológicos. Também observar de que modo o 

conhecimento tem-se colocado na atualidade: qual é a sua natureza, a sua estrutura, quais são 

os objetos desse espaço discursivo, sob quais interesses ou pontos de vista esses objetos são 

estudados e à qual problemática social, cultural ou econômica respondem. 

Nessa perspectiva, Hjorland e Hartel (2003) identificam três dimensões atuantes nos 

domínios em geral: a ontológica, a epistemológica e a sociológica. A dimensão ontológica 

apresenta as teorias e os conceitos relativos aos objetos da atividade humana; a dimensão 

epistemológica está relacionada ao conhecimento e às formas de extraí-lo; sendo assim, aos 

princípios metodológicos implicados na forma como os objetos são investigados.  Por último, 

a dimensão sociológica está associada aos grupos de pessoas que, de alguma forma, utilizam 

tais objetos. Essas três dimensões encontram-se imbricadas no conteúdo dos recursos 

informacionais, alvo da atividade de representação. Em alguns casos, é demasiadamente difícil 

identificá-los e atribuir a eles uma posição precisa em uma estrutura classificatória.  

Essas dimensões podem ser percebidas no cenário no qual ocorre a produção e o uso de 

informações. Cada era, com seus modelos ou padrões de comportamento, como também suas 
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técnicas de produção e manuseio de informações, está restrita a um determinado espaço e 

tempo. Assim, retrata suas particularidades na informação que produz e nas formas de 

comunicação. Nesses registros, transparecem os fatos e os acontecimentos da realidade que 

busca descrever, sobressaem suas vertentes, seus interesses e pontos de vista. Essa constatação 

aponta para a necessidade de estudos sobre a natureza e estrutura do conhecimento por parte 

dos classificacionistas – essa é a segunda premissa desta pesquisa. A necessidade desses estudos 

é fomentada por Campos (2015) quando defende que as abordagens teóricas devem ser 

abrangentes e independentes do domínio, capacitando o classificacionista a desenvolver 

estratégias e abordagens para construção de modelos em qualquer tipo de ambiente 

informacional; afirma que os modelos conceituais devem alcançar aspectos epistemológicos e 

ontológicos, que, por vezes, são de natureza diversa.  Ainda que os ambientes informacionais 

utilizem algum SOC convencional, necessitam de constante avaliação e atualização, o que 

requer do classificacionista habilidades específicas.    

Entender a forma como o conhecimento objetivo está sendo articulado nos estudos, 

como vem sendo abordado, e quais interesses ou finalidades movem os atores e as instituições 

que credenciam esse conhecimento é essencial ao profissional da informação. Diferenciando-

se de outros estudos que abordam a Classificação, como a científica e a filosófica, Langridge 

(1976, p. 3) destaca que: “Nosso problema é a organização do conhecimento para uso, e nosso 

interesse central deve ser a natureza do conhecimento em si”. Do mesmo modo, Shera (1970) 

declara que o estudo da natureza do conhecimento é tão importante para os profissionais da 

informação como o estudo de anatomia é para o cirurgião.  

Os ambientes informacionais, na atualidade, são significativamente diversificados, o 

que exige do profissional da informação postura proativa na construção de SOCs.  As 

plataformas digitais, como principal instrumento de comunicação, mostram-se desafiadoras e 

carentes de profissionais habilitados a lidar com a complexidade de assuntos e formatos, dentre 

outros; essa é a terceira premissa desta pesquisa. Campos (2015) alerta sobre a formação de 

modelizadores e classificacionistas condizentes com as mudanças ocorridas no cenário 

informacional com as iniciativas da Web Semântica e o desenvolvimento de ontologias, 

principalmente; assim, defende a necessidade de estudos mais aprofundados de teorias e 

métodos relacionados à criação de estruturas classificatórias para esses ambientes.  

Por meio do acesso físico, em centros de documentação e bibliotecas e por meio do 

acesso digital, disponível em sites, portais ou repositórios, as informações − ainda que 

tipificadas como, por exemplo, a governamental − possuem ações informativas de natureza 
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distinta, que podem ser educativas, jurídicas e econômicas e ter objetivos diversos, como: 

culturais, de saúde pública ou de turismo, por exemplo.  

Tais documentos, agregados a esses ambientes de múltiplos objetivos, fogem ao escopo 

do princípio de recorte classificatório mais conhecido, o disciplinar, ou seja, a forma e os pontos 

de vista a partir dos quais foram estudados. Podem não apresentar características que façam 

sobressair um tipo de estudo, mas estão reunidos de modo a congregar diferentes perspectivas 

ou objetivos.  

A quarta premissa se apoia em Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 18) quando 

argumentam sobre a necessidade de elaboração de SOCs mais eficazes que os existentes, com 

o objetivo de facilitar as ligações entre os fenômenos estudados em diferentes disciplinas. Esses 

autores são de especial interesse aos objetivos desta pesquisa, pois problematizam as questões 

que envolvem a representação do conhecimento multidimensional na atualidade. O 

desenvolvimento teórico e metodológico de suas pesquisas é apresentado como referencial de 

uma abordagem contemporânea da Organização do Conhecimento para representação de 

domínios multidimensionais.  

Além de lidar com os saberes institucionalizados em entidades governamentais e nas de 

ensino e pesquisa, a atividade de organização do conhecimento tem sido cada vez mais exigida 

por diferentes ramos, como o empresarial e o comercial, por exemplo. Também há de se 

considerar que o contexto informacional, na atualidade, é de interconexão de dados de diversas 

origens e formatos. A Web Semântica, com sua proposta de Linked Open Data (LOD), busca 

integrar informações heterogêneas entre diferentes sistemas de informação, isto é, com base em 

tecnologia de dados abertos, com diferentes coleções ou tipos de acervo acessíveis e 

interoperáveis, o que objetiva possibilitar uma recuperação mais rica e precisa da informação 

(SANTOS NETO, 2013).  

Quanto ao formato de apresentação das fontes e o modo de disponibilizar as 

informações, o meio digital possibilitou variadas formas de apresentação, compartilhadas em 

redes institucionais, sociais e comerciais. Os dispositivos para consulta também são 

diversificados, as fontes de informação podem ser acessadas por meio de computadores 

pessoais, tablets, smartphones, leitores digitais, entre outros; os documentos ultrapassam a 

linguagem textual, podendo ser complementados com imagens, áudio e vídeo (BUZZETTI; 

GNOLI; MOSCATI, 2014).  

Um conjunto de termos ou conceitos será extraído desses itens e estruturado em um 

formato inteligível por homens e máquinas, de modo a ser recuperado pela linguagem natural.  
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Os canais utilizados para divulgação da informação nos âmbitos científico, 

governamental ou comercial também são variados. No caso das informações científicas, podem 

ser sites ou repositórios institucionais, páginas pessoais, redes sociais − tanto as gerais, como 

Facebook, quanto as especializadas, como Academia.edu ou Research Gate − blogs, entre 

outros (BUZZETTI; GNOLI; MOSCATI, 2014). Trata-se de ferramentas que possuem diversos 

tipos de usuários e objetivos, com níveis diferenciados de especialização dos assuntos 

pesquisados. Elas podem ser acessadas tanto por um usuário leigo no assunto, na busca de uma 

informação pontual, como por um especializado, com exigências de maior aprofundamento na 

questão de busca ou pesquisa.  

A fragmentação no armazenamento, acesso e disponibilização da informação tem 

contribuído para que importantes aspectos informativos se percam na organização, 

representação e recuperação da informação; em blogs, redes sociais e ambientes semelhantes, 

o princípio de ordenação utilizado, em grande parte, é a cronológica ou alfabética (BUZZETTI; 

GNOLI; MOSCATI, 2014).  

Faz-se uma analogia com o princípio de ordenação alfabético utilizado nos catálogos 

impressos das bibliotecas do início do século passado, tanto a ordem alfabética como a 

cronológica limitam e dificultam a recuperação do conteúdo dos documentos e “empobrecem” 

a pesquisa. As relações demonstradas entre os termos, sistematizadas em uma estrutura 

classificada, transparecem nas ligações entre ideias e assuntos de forma visual e, dentro do 

possível, navegacional.  

O panorama exposto acima apresenta a complexidade de lidar-se com o conhecimento, 

tanto por seus aspectos de conteúdo como de forma e suporte. Essa realidade fenomênica se 

configura como multidimensional, no sentido mais completo da palavra, assim como é 

multidimensional o conhecimento gerado pelas análises dessa realidade. 

O classificacionista, atento ao comportamento do conhecimento e suas demandas pela 

sociedade em suas ações comunicativas, necessita de aportes teórico e metodológico para atuar 

na contemporaneidade como idealizador de instrumentos de mediação entre as fontes de 

informação e o público interessado.   

A área de Organização do Conhecimento, talvez até de modo vanguardista, percebeu e 

vivenciou as transformações que implicavam a formação e a estrutura geral do conhecimento.  

Acompanhou a ciência que tinha o mundo como seu campo de estudo universal, assistiu à sua 

fragmentação, por meio das especializações e de seus objetivos instrumentais e pragmáticos e 

continua a participar dessa jornada, presenciando a mobilidade das fronteiras das ciências. 
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 Essa mobilidade é, atualmente, caracterizada como uma ciência interdisciplinar, termo 

que coloca em relação outros quatro: pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade (POMBO, 2003, p. 2). Nesta pesquisa, o 

conhecimento será abordado como multidimensional, termo utilizado por Ranganathan 

(1967a), Morin (2002) e López-Huertas (2013) em distintos momentos, mas com o mesmo 

sentido: o da multiplicidade de saberes reunidos para responder a problemas da realidade. Nesta 

pesquisa, o termo “conhecimento multidimensional” é utilizado como um conceito de maior 

abrangência para se referir ao conhecimento inter-trans-multidisciplinar, que será mais bem 

argumentado e fundamentado no capítulo 4. 

 Na área de Organização do Conhecimento, esse termo tem seu sentido identificado nas 

obras de Paul Otlet (1896)1 e Ranganathan (1967) e pode ser resumido na declaração de Vickery 

(1980, p. 210), que enaltece o trabalho de Ranganathan e suas preocupações com a formação 

de assuntos. O autor afirma: “Além do mais, o conhecimento é multidimensional: as 

interligações de cada conceito espalham-se em muitas direções, e usualmente cada assunto é 

uma síntese de vários conceitos múltiplos ligados”. 

Segundo Morin, é fundamental reconhecer essa realidade como complexa, não para 

propor respostas e soluções, mas considerando-a, neste sentido “[...] como desafio e como uma 

motivação para pensar” (MORIN, 2010, p. 176). Enxergar o real como complexo significa 

compreender que os fatos não serão completamente explicados e descritos de modo 

simplificado pela especialidade, possuindo dimensões obscuras, incontornáveis, incertas, de um 

conhecimento incompleto. 

O termo “conhecimento multidimensional” é utilizado nesta pesquisa com o mesmo 

propósito de López-Huertas (2013), como a expressão que congrega os vários termos 

identificados na produção do conhecimento multidisciplinar, interdisciplinar e 

transdisciplinar.  Ao longo desta pesquisa, serão apresentadas algumas definições dos termos 

em questão, como também do “conhecimento multidimensional”, utilizado aqui como termo 

“guarda-chuva”, que vem sendo trabalhado por autores da Organização do Conhecimento.   

                                                 

 

1 OTLET, P. Rules for developing the Decimal Classification. In: RAYWARD, W. B. (ed.) International 

Organisation and dissemination of knowledge: selected essays of Paul Otlet. Amsterdam: Elsevier, 1990, p. 63-

70.  
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  Na atualidade, na perspectiva do estudo científico, a realidade tem sido reconhecida 

como complexa, pois fatos e fenômenos não acontecem de forma isolada e, por essa razão, não 

podem ser estudados apenas de forma simplificada ou especializada (MORIN, 2010, p. 271). 

Esse pensamento é exposto por Morin do seguinte modo (2010, p. 176 e 177): 

 

 

Por exemplo, se tentarmos pensar no fato de que somos seres ao mesmo tempo físicos, 

biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais, é evidente que a complexidade é 

aquilo que tenta conceber a articulação, a identidade e a diferença de todos esses 

aspectos, enquanto o pensamento simplificante separa esses diferentes aspectos, ou 

unifica-os por uma relação mutilante. Portanto, nesse sentido, é evidente que a ambição 

da complexidade é prestar contas das articulações despedaçadas pelos cortes entre 

disciplinas, entre categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento. De fato, a 

inspiração à complexidade tende para o conhecimento multidimensional. Ela não quer 

dar todas as informações sobre um fenômeno estudado, mas respeitar suas diversas 

dimensões [...].  

 

 

Fatos e fenômenos fazem parte de uma rede, estão ligados em uma estrutura de 

interdependência e são multidimensionais. Essa característica multidimensional motiva 

conhecimentos de várias disciplinas nos estudos, caracterizados pela interdisciplinaridade. 

Transparece nessas afirmações uma inquietação quanto ao modelo disciplinar. O 

entendimento do real como algo interconectado suscita uma visão holística, do todo, mas de 

modo a respeitar as individualidades e a identidade dos diversos aspectos de um mesmo 

fenômeno. Talvez resida aí a complexidade, a busca por entender as diferenças, a identidade, 

mas analisando-as de forma interligada e admitindo que não há mais certezas. As fronteiras 

tanto teóricas como experimentais abrem-se a novas construções, a novos entendimentos que 

ofereçam uma melhor explicação, e não a uma solução, para o real. Essa forma de apreender a 

realidade e transformá-la em conhecimento transparece nos ambientes informacionais, visível 

tanto pelos registros documentais como pelas buscas dos usuários com suas necessidades de 

informação. 

Diante do cenário apresentado com suas configurações multidimensionais, esta tese se 

coloca na perspectiva de responder a duas perguntas, uma teórica e outra aplicada. A teórica: 

em que medida os fundacionais já anteviam a dinamicidade do conhecimento?  Tal questão 

conduz esta pesquisa a voltar às origens do pensamento clássico da área, reconhecendo a 
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importância de sua base teórica como fundamento que apoia e solidifica seu discurso conceitual.  

A outra questão mais aplicada, mas não menos importante, leva-nos a indagar: por que 

precisamos conhecer princípios teóricos? Em nossa perspectiva, porque os espaços 

multidimensionais necessitam de classificacionistas aptos a acompanhar a dinâmica do 

conhecimento, com posicionamento crítico sobre seu fazer e sobre como o conhecimento se 

coloca na atualidade visando à elaboração de SOCs.  

Nesse sentido, pretende-se estudar as propostas teóricas de classificacionistas2 

consagrados, como: James Duff Brown (1862-1914); Ernest Cushing Richardson (1860-1939); 

Henry Evelyn Bliss (1870-1955) e Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972). São autores 

cujas elaborações situam-se no final do século XIX até a primeira metade do século XX, período 

reconhecido como “século de ouro” das classificações bibliográficas generalistas (SOUZA, 

2012, p. 6). Nessa época, assim como hoje, os objetos informacionais estavam em meio a 

acontecimentos que demandavam tratamento mais detalhado e com maior grau de precisão e 

agilidade nas buscas. 

Em busca de responder às questões apresentadas acima, trabalha-se com a seguinte 

hipótese: as teorias dos Autores Fundacionais, envolvidos com a representação geral do 

conhecimento, podem ser úteis, sugestivas ou precursoras de ideias que poderiam se mostrar 

válidas para a representação do conhecimento multidimensional e em muito auxiliar na 

formação de classificacionistas.  

Considerados fundacionais, esses autores explicitaram os princípios teóricos utilizados 

em seus esquemas, muitos dos quais aplicados ainda hoje, com forte influência na construção 

teórica da área de Organização do Conhecimento. Os princípios apresentados nas propostas 

classificatórias desses autores são seguidos por teóricos contemporâneos da área (VICKERY, 

1980; KUMAR, 1981; PARKHI, 1972; DOUSA, 2009, 2010; BROUGHTON, 2008; 

BEGHTOL, 2004; GOMES, 1996; CAMPOS, 2002, 2015), para citar alguns.  

 A pesquisa toma como base o seguinte problema: em que medida os princípios 

apresentados por Autores Fundacionais da Organização do Conhecimento atendem às 

abordagens contemporâneas problematizadas nas pesquisas mais recentes da área, como a de 

                                                 

 

2 Termo utilizado por Ranganathan, para se referir àqueles que elaboram sistemas de classificação e fornecem um 

conjunto de princípios que orientam a localização de novos assuntos no esquema e a correta posição filiatória 

(RANGANATHAN, 1967a, p. 79).  
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Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016) ou encontram correspondência com elas? Esses autores 

propuseram um quadro conceitual envolvendo seis conceitos principais como requisitos 

desejáveis à organização do conhecimento multidimensional: Classificação Abrangente de 

Fenômenos, Classificação Abrangente de Relacionamentos, Classificação Abrangente de 

Teorias e de Métodos e Técnicas, Abordagem Sintética da Classificação, Classificação da 

Perspectiva Autoral e Clareza Terminológica.  

Apoiados pela metodologia da Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2016), esses 

conceitos foram utilizados como Categorias de Análise para leitura e pesquisa dos Autores 

Fundacionais.  

O estudo dos princípios de classificação mostra-se útil para os profissionais da 

informação, desafiados pela tarefa de pensar em instrumentos de representação conceitual em 

qualquer ambiente informacional. A prática deve ser apoiada e determinada por princípios 

teóricos, as decisões tomadas quanto a critérios utilizados para determinar qual tipo de termo 

utilizar, se palavra ou conceito, por exemplo; quais características serão mais significativas; 

qual princípio de ordenação será adotado na sequência de assuntos ou conceitos, tanto na 

primeira divisão como na colocação dos termos em cada subdivisão de assuntos. Essas, entre 

outras, são questões que perpassam a atividade do classificacionista na construção de SOCs em 

domínios do conhecimento.  

Na maioria das vezes, as estruturas prontas e já convencionalmente utilizadas têm-se 

mostrado insuficientes para representar o conhecimento, principalmente devido a questões 

interdisciplinares, tão em voga na atualidade. Foskett (1973, p. 117) menciona que: “As 

abordagens tradicionais não servem como uma base útil para a inclusão de novos assuntos 

interdisciplinares em relação com as disciplinas das quais se originam [...]”. A forte difusão e a 

utilização pela maioria das bibliotecas do mundo da divisão disciplinar contribuíram para 

consolidar no domínio a crença de que esta é a única ou a melhor forma de se organizar o 

conhecimento. Estudos que problematizam a representação do conhecimento interdisciplinar 

são poucos na área de Organização do Conhecimento, de acordo com Williamson (1998), 

McIlwaine (2000), Bates (1996), Martin (2017) e outros. Atualmente, Claudio Gnoli, 

bibliotecário e pesquisador da Universidade de Pavia, Itália, tem desenvolvido um projeto de 

pesquisa com esse objetivo e tem mantido com regularidade publicações sobre o assunto.  

Em artigo que apresenta as tendências de pesquisa na área de Organização do 

Conhecimento, Gomes (2009, p. 63-69) apontou a problemática da representação do 

conhecimento multidisciplinar e a atividade de classificação. A autora apresenta o 
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posicionamento de alguns autores e as abordagens teóricas a essas questões. Esse artigo 

apresenta os direcionamentos que a área vem dando a alguns temas de pesquisa; entre eles, 

problematiza a questão da representação do conhecimento multidimensional.  

 Por esse estudo, entre vários outros, fazem-se necessárias investigações que favoreçam 

os princípios teóricos de modo a auxiliar a construção de SOCs que possam alcançar, se não o 

todo, ao menos diferentes aspectos da produção discursiva do domínio, que não mais se 

restringem a um único saber, mas a um conjunto de conhecimentos advindos das mais diferentes 

disciplinas.  Nesse sentido, Ingwersen e Wormell (1992, p. 189) afirmam que: “Para dominar o 

complexo problema de acesso ao conhecimento registrado, na forma de informação em 

potencial, exige-se dos classificacionistas um profundo entendimento da natureza do 

conhecimento em si e uma apreciação do seu papel na sociedade”.  

As vertentes do conhecimento, na atualidade, têm propiciado pesquisas que privilegiam 

estudos sob eixos temáticos plurais, que necessitam de amplas e variadas áreas de assunto, dos 

quais citam-se, entre outros, dois exemplos desses estudos: o etnoconhecimento, estudos sob a 

ótica afrodescendente (MIRANDA, 2007); e estudos feministas (OLSON, 1997). 

Beghtol (1995) relata que mudanças ocorridas na natureza e na estrutura do 

conhecimento, com divisão e fusão de disciplinas, geraram novos tipos de relacionamentos até 

então desconhecidos dentro das disciplinas e entre elas. A autora aponta que as abordagens são 

cada vez mais multidisciplinares: “A multidisciplinaridade em todas as áreas do conhecimento 

tem se tornado mais a norma do que a exceção” (BEGHTOL, 1998 p. 2).  Williamson (1998, 

p. 117) alerta que alguns princípios de classificação podem ser problemáticos para a 

representação do conhecimento na atualidade, por terem sido construídos com base em teorias 

e princípios que tinham o relacionamento hierárquico como essencial no sistema, no qual 

classes e subclasses eram mutuamente exclusivas, um tópico devendo abranger a soma dos 

aspectos do assunto agrupados conjuntamente. A autora afirma que as mudanças nos sistemas 

de classificação não têm sido fundamentais, pois não têm conseguido corresponder às mudanças 

na estrutura do conhecimento. Reafirma que, até o momento, não é possível afirmar que uma 

abordagem é melhor do que outra ou que um método sozinho será suficiente para apresentar 

soluções para questões que envolvem a representação e a recuperação da informação 

multidimensional. São questões desafiadoras para os teóricos da área, que demandam pesquisas 

e o desenvolvimento de outros tipos de estruturas classificatórias (WILLIAMSON, 1998, p. 

123).  



26 

 

 

A esse respeito, La Barre (2000, p. 157) declara que: “Mais do que a interminável 

reinvenção das aparentes novas soluções, é tempo de reexaminar os sucessos e as falhas do 

passado na pesquisa de soluções para os problemas de organização do conhecimento hoje”.   

Com essas explicações e justificativas, esta pesquisa apresenta como objetivo geral a 

sistematização de princípios teóricos classificatórios para organização do conhecimento em 

domínios multidimensionais e como objetivos específicos:  apresentar a forma como os saberes 

foram sendo classificados em alguns períodos históricos; identificar os requisitos referenciados 

na literatura contemporânea da Organização do Conhecimento como essenciais para a 

representação do conhecimento em domínios multidimensionais; sistematizar os princípios 

teóricos de classificação apresentados pelos Autores Fundacionais do domínio da Organização 

do Conhecimento e, por último, estabelecer a relação entre os requisitos identificados na 

literatura contemporânea com os princípios classificatórios apresentados pelos Autores 

Fundacionais. 

Para cumprir os objetivos propostos nesta pesquisa, apresentam-se no capítulo dois os 

aspectos metodológicos. Uma análise histórica da Organização do Conhecimento é relatada no 

capítulo três. No capítulo quatro, são abordadas as questões que envolvem a 

multidimensionalidade do conhecimento nos ambientes informacionais. Os Autores 

Fundacionais e seus princípios teóricos são detalhados no capítulo cinco. O capítulo seis traz 

uma sistematização, relacionando os princípios classificatórios dos Autores Fundacionais com 

as Categorias de Análise. São apresentadas no capítulo sete a Conclusão, seguido pela 

apresentação das Referências utilizadas na pesquisa.   
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 2. FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

  

 Após estabelecer as questões, hipóteses e objetivos da pesquisa, busca-se definir quais 

possíveis caminhos poderão ser trilhados para sua consecução. O rigor metodológico 

acompanha todo o percurso de uma pesquisa científica. Além de cumprir com os requisitos de 

cientificidade, confere segurança à construção do objeto de pesquisa e ao cumprimento de cada 

etapa do processo de desenvolvimento da investigação científica.    

 A seção 2.1 trata da Caracterização da pesquisa e a seção 2.2 apresenta a Técnica da 

Análise de Conteúdo. 

 

2.1 Caracterização da pesquisa 

 

Eco (2014, p. 6) especifica alguns tipos de teses, entre eles, a tese histórica e a tese 

teórica. Afirma que a tese teórica é a que busca respostas para um problema abstrato, com temas 

que podem ou não já terem sido estudados. Cita como exemplo alguns deles, sobre os quais já 

se debruçaram notáveis pensadores: o conceito de liberdade, a noção de papel social, a 

existência de Deus, o código genético, etc. Eles possuem como pressupostos o problema do ser, 

a noção de liberdade e o conceito de ação social (ECO, 2014, p. 14 e 15). Se esses temas e 

pressupostos englobarem o posicionamento de diversos autores, estaremos diante do que Eco 

define como uma tese panorâmica. De outro modo, se o pesquisador elaborar seu tema de 

pesquisa a partir de uma questão tratada por um único autor, como, por exemplo, “O problema 

do ser no primeiro Heidegger”, a tese deixa de ser teórica e passa a ser historiográfica. Quando 

se trata, por sua vez, de uma pesquisa que exige aplicação, ou seja, “[...] enfrentar 

experimentalmente uma questão a fim de obter um método de pesquisa e trabalhar em condições 

razoáveis de laboratório, com a devida assistência” (ECO, 2014, p. 16), produz-se uma tese 

experimental. Eco adverte que o estudo panorâmico precede a pesquisa experimental (ECO, 

2014, p. 16).    

Com base nessas explicações, identifica-se esta tese como do tipo panorâmica, pois 

buscam-se os princípios da representação do conhecimento multidimensional nas obras de 

quatro Autores Fundacionais da Organização do Conhecimento.  

Juntamente com a abordagem teórica, com seu papel de desvendar de que modo a 

construção discursiva da questão levantada nesta pesquisa vem sendo colocada na literatura, a 
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abordagem metodológica apresenta os parâmetros que distinguem a produção do conhecimento 

científico. 

 Neste capítulo, são apresentadas as exigências metodológicas para se alcançarem os 

objetivos do presente estudo. A primeira parte trata dos requisitos teórico-metodológicos, e a 

segunda busca tratar, especificamente, da técnica “Análise de Conteúdo”, utilizada para a 

análise e a interpretação dos dados, aplicada ao conjunto de documentos, alvo desta pesquisa.  

Esta pesquisa trabalha a problemática que envolve a representação do conhecimento em 

espaços multidimensionais. Instigado por essa questão, buscou-se descobrir como ela vem 

sendo abordada na literatura da área de Organização do Conhecimento, quais soluções estão 

sendo apontadas, quais critérios são importantes ao tratamento informacional, entre outros. 

Com esse propósito, chegou-se a alguns autores e, principalmente, à obra “Interdisciplinary 

Knolwledge Organization”, publicada em 2016, autoria de Szostak, Gnoli e López-Huertas.  

A leitura do conjunto da obra dos autores e de outros que problematizam questões que 

perpassam a organização do conhecimento multidimensional possibilitou o entendimento das 

Categorias de Análise, a serem identificados nos Autores Fundacionais.  

 Com o delineamento do caminho a ser trilhado, busca-se caracterizar esta pesquisa 

quanto ao método empregado, aos objetivos e quanto à abordagem.  

De acordo com a afirmação de Gil (1999, p. 28), o método indutivo é o que melhor se 

aplica a esta pesquisa, pois “[...] parte-se da observação de fatos ou fenômenos cujas causas se 

deseja conhecer. A seguir, procura-se compará-los com a finalidade de descobrir as relações 

existentes entre eles.” Depois, com base nos fatos e fenômenos, busca-se alcançar a 

generalização.  

Esta pesquisa toma como ponto de partida as interlocuções dos autores contemporâneos, 

circunscritas às Categorias de Análise que se constituem como elementos de consulta aos 

Autores Fundacionais.   Esses dados sistematizados podem contribuir com uma base de apoio 

teórico para a formação de classificacionistas na construção de SOCs para representar o 

conhecimento em espaços multidimensionais.   

Quanto aos objetivos, esta pesquisa caracteriza-se por ser descritiva e explicativa.  De 

acordo com Gil (1999, p. 44), a pesquisa descritiva tem por objetivo a descrição das 

características de forma detalhada apontando as relações e associações entre as variáveis; 

sustenta as discussões teóricas deste estudo, pois descreve e analisa os princípios teóricos dos 

Autores Fundacionais. A pesquisa explicativa identifica elementos que incidem diretamente 

sobre a ocorrência dos fenômenos. Esta pesquisa corresponde às explicações da forma de agir 
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dos Autores Fundacionais e contemporâneos quanto à criação de seus princípios; indica o 

contexto, as necessidades, as razões que os conduziram no desenvolvimento de suas teorias.  

 Quanto à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa. De acordo com Minayo 

(2012, p. 21), esse tipo de trabalho lida com o universo de significados, com os motivos, as 

aspirações, os valores e as atitudes de uma dada realidade que não pode ser quantificada.  Esta 

pesquisa apoia-se na análise e em interpretações de conteúdo teórico para atender a seu objetivo 

geral. 

Para atender às exigências de objetivo prático, ela se enquadra no tipo de pesquisa 

documental, por ter como fontes as obras originais dos Autores Fundacionais.  

A técnica de análise e interpretação de dados a ser utilizada é a “Análise de Conteúdo” 

de Laurence Bardin, apresentada no próximo item. Os princípios metodológicos definidos por 

essa técnica serão utilizados para direcionar a leitura dos Autores Fundacionais e para extrair 

os conteúdos adequados aos objetivos propostos. 

2.2 Técnica para análise dos dados: a Análise de Conteúdo   

 A Análise de Conteúdo surgiu da corrente psicológica chamada behaviorismo, no início 

do século XX, influenciada pelos princípios do positivismo, com o objetivo de descrever 

comportamentos com o máximo rigor e cientificidade (MINAYO, 2012, p. 82). Esse rigor 

pode ser percebido nos objetivos dos métodos utilizados pela técnica, explicitados por Bardin 

(2016, p. 35), como a superação da incerteza e o enriquecimento da leitura.  

 

A superação da incerteza: o que eu julgo ver na mensagem estará lá efetivamente 

contido, podendo esta “visão” muito pessoal ser partilhada por outros? Por outras 

palavras, será a minha leitura válida e generalizável? 

E o enriquecimento da leitura: se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, não 

poderá uma leitura atenta aumentar a produtividade e a pertinência? Pela descoberta 

de conteúdos e de estruturas que confirmam (ou infirmam) o que se procura 

demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de 

significações suscetíveis de conduzir a uma descrição de mecanismos de que a priori 

não possuíamos a compreensão (grifos da autora).  

 

A técnica surgiu nos Estados Unidos, a partir do interesse dos governos em descobrir 

nos documentos da imprensa e em programas de rádio possíveis orientações estratégicas dos 

países estrangeiros. Na prática, ela possui duas funções: uma função heurística – por favorecer 

a fase exploratória e aumentar as chances de descoberta; e a função de administração da prova 
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– as hipóteses em forma de questões ou afirmações provisórias sendo diretrizes para a análise 

sistemática, no sentido de serem confirmadas ou refutadas (BARDIN, 2016, p. 35). 

Bardin (2016, p. 48) define a técnica como um conjunto de procedimentos de análise 

das comunicações cujo objetivo é obter, por meio do processo de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores que podem ou não ser quantitativos, possibilitando a inferência de 

conhecimentos relacionados às condições de produção/recepção dessas mensagens.  

O método é constituído de três fases, apresentadas a seguir:  

1) a pré-análise; 

2) a exploração do material; e  

3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

 

2.2.1 Pré-análise 

  

 Esta é a fase de organização do material, de sistematização e operacionalização das 

ideias iniciais. Na pré-análise, define-se a constituição do corpus da pesquisa e como dar-se-á 

a escolha dos documentos. O corpus de análise é definido por Bardin (2016, p. 126) como: “[...] 

o conjunto de documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. 

A sua constituição implica, muitas vezes, escolhas, seleções e regras”.  

 O corpus de análise desta pesquisa é constituído por dois conjuntos documentais que 

correspondem a duas fases de análise: o primeiro, composto da literatura contemporânea de 

onde foram extraídas as Categorias de Análise; o segundo, formado pelas obras dos Autores 

Fundacionais e seus comentadores, onde foi consultada e analisada cada Categoria de Análise.  

Ressalta-se que não se trata de um corpus fechado, mas delineado, como descrito a 

seguir. Tal modo de proceder permite a incorporação de algum material relevante que não tenha 

sido recuperado nas buscas realizadas, como também de materiais que, porventura, foram 

publicados no decorrer da pesquisa.  

 

A escolha do Corpus de Análise 

 

 A escolha dos documentos pautou-se por diferentes princípios ou critérios em cada fase 

de desenvolvimento da pesquisa.  
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Para esta fase, são requisitos: a leitura flutuante, através da qual se dá o primeiro contato 

com os textos; a seleção de documentos, que visa demarcar o corpus de análise e que tem como 

regras: a exaustividade, o que significa considerar todos os elementos do corpus e, no caso de 

alguma impossibilidade, justificá-la; a representatividade, para uso no caso de amostragem; a 

homogeneidade, o que significa que os documentos devem seguir critérios precisos de escolha; 

e a pertinência, ou seja, os documentos devem ser adequados aos objetivos da análise 

(BARDIN, 2016, p. 128). 

 

Fase 1 

 

Na primeira fase, foi realizada extensiva busca pelos termos “interdisciplinaridade”, 

“transdisciplinaridade” e “conhecimento multidimensional”, com buscas combinadas com os 

termos “organização do conhecimento” e “classificação” e suas variações na língua inglesa, 

visando ao entendimento das questões envolvendo a problemática da pesquisa sobre a 

organização do conhecimento em espaços multidimensionais. Foram utilizadas bases de dados 

tanto de dissertações e teses como de periódicos e anais de eventos, o Google acadêmico, e 

feitas consultas a bibliotecas por livros, enciclopédias, entre outras fontes de pesquisa. Como 

afirmam Cervo e Bervian (2002, p. 91): “Nos primeiros passos da consulta, o pesquisador 

necessita de informações gerais sobre o assunto que deve desenvolver”. De forma 

complementar, Santos (2015, p. 59-61) ressalta que mesmo em se tratando de uma parte do 

tema já dominada pelo pesquisador, esta fase proporciona o aprofundamento dos conteúdos 

conhecidos. O autor afirma ainda que a escolha do tema de pesquisa é uma fase angustiante, 

pois, diante de várias possibilidades, há de se escolher uma e desprezar as demais, ainda que 

sejam igualmente interessantes. Ele também enfatiza que “[...] o conhecimento genérico obtido 

por meio desse contato inicial ajudará a distinguir o secundário do essencial e facilitará a 

delimitação do conteúdo dos temas a investigar” (SANTOS, 2015, p. 61).   

Nesta fase de primeiro levantamento bibliográfico sobre o assunto, a busca foi 

abrangente e exaustiva, tendo sido recuperados documentos com ampla cobertura temporal. A 

busca alcançou autores do início e meados do século passado. Para citar apenas alguns: D. W. 

Langridge; A. C. Foskett; W. C. B. Sayers; B. C. Vickery; N. Lentino; A. P. Barbosa; E. N. da 

Fonseca; entre outros. E ela também alcançou autores mais contemporâneos, como: C. Beghtol; 

N. Williamson; I. C. McIlwaine; V. Broughton; T. M. Dousa; F. Miksa; M. J. Bates; I. 
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Dahlberg; C. Gnoli; R. Szostak; M. López-Huertas; H. E. Gomes; R. F. de Souza; M. L. de A. 

Campos; C. Heuvel; R. P. Smiraglia; K. La Barre; entre outros.   

 

Fase 2 

 

Na segunda fase, buscaram-se as teorias basilares da área de Organização do 

Conhecimento com abordagem voltada para construção de estruturas classificatórias. Sendo 

assim, foram identificados quatro autores: James Duff Brown; Ernest Cushing Richardson; 

Henry Evelyn Bliss e Shiyali Ramamrita Ranganathan. No capítulo 5 é apresentado o arcabouço 

teórico desses autores da forma mais abrangente possível, isto é, não apenas os aspectos 

relacionados a representação do conhecimento multidimensional.  

Como já apresentado na introdução desta tese, esta escolha recaiu sobre o fato de serem 

reconhecidos na literatura como os principais teóricos da classificação e, por além de 

elaborarem esquemas de classificação, terem desenvolvido e publicado os princípios teóricos 

nos quais se apoiaram.   

 As obras dos Autores Fundacionais constituem as principais fontes para o 

desenvolvimento da pesquisa. São elas:  

 

• BROWN, James Duff. Library Classification and Cataloguing. London: Libraco, 

1912.  

 

• BROWN, James Duff. Subject Classification: with tables, indexes, etc. for the 

subdivision of subjects, 2. Ed., London: Grafton & CO, 1914. 

 

• RICHARDSON, Ernest Cushing. Classification theoretical and practical. New York: 

Charles Scrinner’s Sons, 1901. 

 

• RICHARDSON, Ernest Cushing. Classification theoretical and practical: together 

with an Appendix containing an Essay towards a Bibliographical History of System of 

Classification. New York: Charles Scribner’s Sons, 1912. 

 

• BLISS, Henry Evelyn. The organization of knowledge and the system of the 

sciences. New York: Henry Holt and Company, 1929.  

 

• BLISS, Henry Evelyn. The Organization of Knowledge in libraries. New York: The 

H. W. Wilson Company, 1933.  

 

• RANGANATHAN, Shiyali Ramamrita. Prolegomena to Library Classification, 3. 

Ed., Bombay: Asia publ. house., 1967. 



33 

 

 

 

• RANGANATHAN, Shiyali Ramamrita. Colon Classification. 6. Ed. Bangalore: 

Sarada Ranganathan Endowment for Library Science, 1960.  

 

• RANGANATHAN, Shiyali Ramamrita. Philosophy of Library Classification. 

Bangalore: Sarada Ranganathan Endowment for Library Science, 1973.  

  

Além dos Autores Fundacionais, buscou-se identificar os comentadores de suas obras. 

Considera-se, nesta pesquisa, comentadores os autores que, de algum modo, analisaram e 

comentaram os princípios teóricos e/ou metodológicos em suas pesquisas. Esses trabalhos são 

de vital importância, pois demonstram o percurso e a importância teórica dos autores, bem como 

a utilidade e a aplicação de seus escritos. 

 Com o objetivo de levantar uma bibliografia exaustiva sobre o tema, buscou-se 

identificar o conteúdo discursivo dos autores comentadores e a inserção das teorias dos quatro 

Autores Fundacionais em bases de dados nacionais e internacionais.   

Foram escolhidas como fontes para o levantamento desses dados as seguintes bases 

internacionais:  

•  Library and Information Science Abstracts (LISA) – (ProQuest): é uma base referencial 

com resumos, destinada a profissionais de bibliotecas e da área de Ciência da Informação.  

Indexa mais de 400 títulos de periódicos, de mais de 68 países, em mais 20 idiomas. 

•  Library Information Science & Technology Abstract with Full Text (EBSCO): é uma 

base referencial com resumos e textos completos, indexa mais de 500 periódicos científicos, 

livros e relatórios de pesquisas e possui cobertura temporal que remonta a meados dos anos 

1960.    

•  International Society for Knowledge Organization (ISKO): indexa as principais 

publicações da área de Organização do Conhecimento, inclusive o Knowledge Organization, 

um dos periódicos basilares da área, com cobertura de 1974 a 2017. Também indexa os Anais 

das conferências internacionais da ISKO reunidos na base com o título “Advances in 

Knowledge Organization”, no período compreendido entre 1990 e 2016.  

As bases nacionais utilizadas foram3: 

                                                 

 

3 Os periódicos cobertos pelo Portal CAPES já estão contemplados tanto nas bases nacionais como nas 

estrangeiras.  
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• Base de Dados de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT), criada em 2002; reúne por meio de um portal de buscas as 

teses e dissertações defendidas no país. 

• Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI), da Universidade Federal do 

Paraná. Esta base indexa 53 periódicos científicos. Atualmente, conta com aproximadamente 

19 mil trabalhos, incluindo também os de eventos científicos no país; possui cobertura temporal 

de 1972 até os dias atuais.    

•  BENANCIB, um repositório com todos os trabalhos apresentados no Encontro Nacional 

de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência da Informação (ENANCIB), desde sua primeira 

edição, em 1994, até a décima sétima, em 2016.     

Os termos utilizados nas buscas em bases nacionais foram: “Brown” e “classificação”; 

“Richardson” e “classificação”; “Bliss” e “classificação”; “Ranganathan” e “classificação”, e 

os mesmos termos na língua inglesa nas bases internacionais. As buscas foram realizadas no 

período de 17 de março a 31 de julho de 2017. A estratégia de busca foi feita de acordo com as 

particularidades de cada base, procurando-se dar preferência à busca avançada e ao campo 

“resumo” nas bases em que isso era possível. Foram escolhidos filtros para “periódicos 

avaliados pelos pares”; “idioma: inglês, espanhol e português” e “tipo de documento – todos”.  

Para melhor atender aos objetivos desta parte da pesquisa, em cada trabalho selecionado, 

foram analisados o título e o resumo. Em seguida, eles foram categorizados em: trabalhos com 

foco teórico, com foco aplicado, e outros. “Com foco teórico” são aqueles que tratam de 

aspectos relacionados ao detalhamento teórico dos autores, relatando como foram idealizadas 

suas teorias, especificando questões metodológicas em que essas teorias se apoiam, o 

significado de suas construções epistemológicas e como as teorias podem ser utilizadas. Foram 

considerados “com foco aplicado” os trabalhos que tratam de algum aspecto dos esquemas de 

classificação e também aqueles aplicados a algum domínio do conhecimento. Foram 

estabelecidos como critério de exclusão os trabalhos com enfoque cientométrico, biográfico, 

artigos de revisão de livros, artigos comemorativos e editoriais; reunidos sob a categoria 

“Outros”.  

Em números gerais, foram recuperados 336 documentos. Desse quantitativo, foram 

selecionados os trabalhos dos comentadores dos autores supracitados que se enquadravam na 

pesquisa, como capítulos de livros ou artigos científicos. Após a eliminação dos trabalhos 

duplicados, chegou-se ao número de 276 artigos, sendo 50 de bases nacionais e 226 de bases 

estrangeiras.  
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Quadro 1: Levantamento quantitativo reunido por Bases de Dados 

 BRAPCI 

(1972-2017) 

BENANCIB 
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Brown 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 

Richardson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 

Bliss 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 1 14 19 0 2 14 2 

Ranganathan 14 6 0 6 9 1 5 5 0 12 13 5 34 21 5 19 3 23 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O Quadro 1 apresenta o resultado quantitativo das bases consultadas indicado o período 

de cobertura temporal, agrupado pelas categorias escolhidas. Com os resultados obtidos, 

observa-se que são raros na área os trabalhos que abordam tanto aspectos teóricos como 

aplicados de Brown e Richardson.  

Nas bases nacionais, fica evidente a força das abordagens ranganathianas. Foram 

identificados apenas quatro trabalhos sobre os demais autores. Esse dado constitui-se uma 

justificativa para a presente pesquisa, uma oportunidade para conhecer as abordagens teóricas 

desses autores.  

Nota-se também que, nas bases estrangeiras, Bliss gerou um número razoável de 

trabalhos, vários deles de enfoque aplicado, relacionados à segunda edição de seu esquema de 

classificação.   

Camillo et al. (2016), em pesquisa realizada exclusivamente no periódico Knowledge 

Organization, a partir da base Web of Science (WOS), com os termos “knowledge 

organization” e as variações do nome de Bliss (“Henry Bliss”; “Henry E Bliss” e “H E Bliss”), 

no período compreendido entre 1974 e 2015, chegaram a apenas sete artigos que abordam a 

obra de Bliss, num universo de 847 trabalhos. Em suas análises, identificam que no período de 

1974 a 2004 e de 2011 a 2015 não foi publicado qualquer trabalho que tivesse o nome do autor 

nos campos “título”, “resumo” ou “palavra-chave”. Esse trabalho demonstra a ausência de 

estudos sobre um dos teóricos mais importantes do campo, responsável por cunhar o termo que 

dá nome à área: “Organização do Conhecimento” e com princípios teóricos ainda utilizados na 

área. 
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Quadro 2: Trabalhos reunidos pelo seu enfoque  

 BASES NACIONAIS BASES INTERNACIONAIS 

Teórico Aplicado Outros Teórico Aplicado Outros 

Brown 1 0 0 2 4 0 

Richardson 0 0 0 4 2 0 

Bliss 3 0 0 19 45 8 

Ranganathan 25 20 1 65 37 40 

TOTAL 29 20 1 90 88 48 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No Quadro 2, os trabalhos foram reunidos de acordo com o enfoque percebido na análise 

dos títulos e resumos dos artigos. Observa-se que, nas bases nacionais, há pouca diferença 

(cinco trabalhos) entre o conhecimento teórico e o conhecimento aplicado na abordagem de 

Ranganathan. Contudo, essa diferença é bem maior nas bases estrangeiras (28 trabalhos), o que 

respalda a importância da teoria da classificação facetada nas discussões teóricas na área de 

Organização do Conhecimento.   

Também chama a atenção o quantitativo de trabalho teórico sobre a abordagem de Bliss 

nas bases de dados estrangeiras (19) e nas bases nacionais (3), o que evidencia o quase 

desconhecimento desse autor em nosso país. 

 

2.2.2 Exploração do Material 

 

A leitura exploratória dos materiais levantados na Fase 1 desta pesquisa foi essencial 

para a clareza do tema a ser investigado. Dessa revisão bibliográfica, resultaram a formulação 

da questão de pesquisa e o estabelecimento da hipótese e dos objetivos apresentados no capítulo 

1 – Introdução. Ainda possibilitou o entendimento de como as questões de representação do 

conhecimento em espaços multidimensionais vêm sendo abordadas na área de Organização do 

Conhecimento, relatadas no capítulo 4 desta pesquisa. 

 

2.2.2.1 Categorias de Análise 

 

Da leitura e análise das fontes elencadas na Fase 1, também foi possível a identificação 

das Categorias de Análise, mas especificamente na obra de Szostak, Gnoli e López-Huertas 

(2016). Bardin (2016, p. 147) explica que categorias são rubricas ou classes em que é reunido 

um grupo de elementos com características comuns sob um título genérico.  
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Assim, as seguintes categorias foram identificadas:  

• Classificação Abrangente de Fenômenos. 

• Classificação Abrangente de Relacionamentos. 

• Classificação Abrangente de Teorias e de Métodos e Técnicas. 

• Abordagem Sintética da Classificação. 

• Classificação da Perspectiva Autoral.  

• Clareza Terminológica.  

Esses conceitos foram os fios condutores no processo de leitura dos Autores 

Fundacionais e estão descritos no capítulo 4, seção 4.3.   

As obras dos Autores Fundacionais e seus comentadores levantadas na Fase 2 foram 

consultadas e buscou-se identificar o contexto histórico e os princípios teóricos utilizados como 

base para construção de seus esquemas de classificação. Os resultados dessa análise estão 

apresentados no capítulo 5 desta pesquisa.  

 

2.2.3 Tratamento dos Resultados e Interpretação 

 

Tomando como pressuposto as Categorias de Análise, foram analisadas as obras dos 

Autores Fundacionais buscando identificar alguma correspondência em suas abordagens com a 

Organização do Conhecimento em ambientes multidimensionais.  

No capítulo 6, é apresentado o resultado dessa análise com a sistematização dos 

princípios classificatórios. Primeiramente, são apresentadas as inferências e interpretações que 

estão além das Categorias de Análise, ressaltando aspectos encontrados nas obras que já 

demonstravam preocupações multidimensionais. Na seção 6.1, são sistematizados os princípios 

classificatórios de acordo com cada Categoria de Análise. Para melhor visualização dos 

resultados, é apresentado na seção 6.2 um quadro sintético com as Categorias e os princípios 

identificados.  
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3 ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

 

 

 Filósofos, pensadores e eruditos desde a Antiguidade, utilizaram do conhecimento que 

possuíam, por meio de suas observações da realidade, para agrupar os saberes sobre os objetos 

no mundo. O modo como entendiam a formação do conhecimento foi identificado como escolas 

de pensamento existentes nos diversos períodos filosóficos. Seus escritos se destacavam pela 

tentativa de apresentar um ordenamento do conhecimento coerente com seus valores e com sua 

visão de mundo. Estruturavam o conhecimento buscando um modelo pedagógico que 

demonstrasse o relacionamento e as associações dos objetos no mundo, de modo que formasse 

um todo coerente que facilitasse a comunicação, o ensino e o aprendizado.     

É de Maltby (1975, p. 109) a opinião de que a história da classificação, efetivamente 

escrita, deve ser a história de todas as tentativas de organizar o pensamento humano, iniciadas 

desde quando o homem começou a se esforçar para distinguir e entender as partes de seu 

universo, para isso ele formou consciente ou inconscientemente algum sistema em que essas 

partes estavam relacionadas uma a outra. 

Com objetivo de apresentar as teorias subjacentes às classificações bibliográficas 

desenvolvidas no séc. XIX e XX, se faz necessário esboçar historicamente como o mapa do 

conhecimento foi se configurando ao longo do tempo, quais elementos são utilizados das 

classificações do conhecimento e das ciências nas classificações bibliográficas, qual foi o 

contexto histórico e social dos seus idealizadores e sob quais pressupostos filosóficos essas 

estruturas foram construídas. Maltby (1975, p. 29) sinaliza que classificacionistas como 

Richardson e Bliss acreditavam que poderiam utilizar a base das classificações construídas por 

filósofos e cientistas para classificação de livros, sendo esta fundamentalmente uma 

classificação do conhecimento ou de ideias, seriam necessárias adaptações para alcançar a 

complexidade do conhecimento como encontrado nos livros.   

Esse caminho vai desde as classificações filosóficas ou do conhecimento, passa pelas 

classificações das ciências ou dos saberes até a classificação bibliográfica e bibliotecária; 

situando em períodos históricos, começam na Antiguidade clássica com destaque para as do 

período Renascentista  
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até as do início do século XX. Tomando como base Dahlberg4 (1976) Parrochia (2017) 

identifica quatro períodos como marcantes para a história da classificação: o primeiro vai da 

Antiguidade à Renascença, inicia com as classificações de Platão e Aristóteles até o século 

XVIII, são classificações hierárquicas, finitas e, geralmente, apoiadas em apenas um critério; o 

segundo período vai do início ao final do séc. XVIII, é a era clássica, são classificações que 

possuem vários critérios, é o período de desenvolvimento das taxonomias da fauna e da flora, 

destacam-se as regras estabelecidas por Kant; o terceiro, é o início da modernidade, abrange o 

final do século XVIII ao início do XIX, caracterizado pelas classificações da química de 

Lavoisier e Mendeleyev,  pelas classificações cruzadas de múltiplas ordens; e o último, o século 

XX marcado pela classificação facetada,  pelos modelos matemáticos e as ciências 

computacionais.  Com o apoio da periodicidade histórica descrita acima, ainda que não 

seguindo os mesmos fatos “ipsis litteris”, é traçado nesse capítulo a história das classificações, 

com especial ênfase nos princípios de divisão utilizados nas classificações filosóficas e 

científicas que influenciaram as classificações bibliográfica e bibliotecária. 

Navarro (1995, p. 52) estabelece três pressupostos básicos para este tipo de estudo: 1º) 

classificação das ciências é uma questão filosófica, os estudos são centrados em uma concepção 

do saber e nas relações que existem entre os diversos saberes científicos e entre esses e os 

conhecimentos não científicos; 2º) os mecanismos de sua evolução estão de acordo com o 

conceito de ciência dominante na comunidade científica de cada época; e 3º) a pertinência da 

classificação deve ser sempre relacionadas a uma perspectiva história e cultural. 

 Observando esses pressupostos, a escrita deste capítulo apresenta um trajeto com a 

história das principais tentativas de ordenação do conhecimento. Inicia com a classificação 

filosófica em período clássico e medieval, aborda na segunda seção a classificação das ciências 

no período da Renascença, na terceira seção trata das classificações do séc. XVIII e XIX com 

o movimento enciclopédico e os ideais do Iluminismo europeu, na quarta seção relatam-se as 

classificações científicas ou sistemas conceituais de ciências no Século XIX e termina com os 

esquemas de classificação bibliográfica e bibliotecária de abrangência geral, a abordagem 

facetada de Ranganathan e as do CRG com a classificação por fenômenos.  

                                                 

 

4 Dahlberg, I. Classification theory, yesterday and today. International Classification, v. 3, n. 2, p. 85-90, 1976. 



40 

 

 

Bliss (1929, p. 307) dedica uma boa parte do seu livro a um levantamento histórico dos 

sistemas do conhecimento. Começa afirmando que a classificação é a ferramenta da ciência, é 

o brinquedo da filosofia. Dentre tantas definições de filosofia, a de Platão e a de Descartes são 

as que melhor traduzem o sentido pretendido para organização dos saberes. Para Platão filosofia 

é “o uso do saber em proveito do homem”, é uma ciência que une o fazer e o saber para utilizar 

o que é feito da forma mais ampla e válida possível em benefício do homem. Descartes define 

filosofia como o estudo da sabedoria, sabedoria não só como sinônimo de prudência, mas um 

perfeito conhecimento de todas as coisas que o homem pode conhecer tanto para conduta de 

sua vida quanto para conservação de sua saúde e a invenção de todas as artes (ABBAGNANO, 

2007, p. 442).  Portanto, é da filosofia com uma função mais pedagógica a preocupação de 

selecionar, reunir e registrar os saberes que seriam importantes para a vida na sociedade.  

A forma privilegiada de se registrar o agrupamento dos saberes desde a antiguidade 

clássica é a enciclopédia, palavra de origem grega (eu-kiklios paideia) que significa: “o círculo 

(kuklios) perfeito (eu) do conhecimento ou da educação (paideia), o ciclo ou percurso completo 

da aprendizagem e da educação” 5. As obras de importantes filósofos, eruditos e cientistas se 

enquadram no gênero enciclopédico com a ideia universalista, ou seja, de reunir e compilar em 

uma série de escritos o conteúdo que deveria ser transmitido em aula, portanto no modelo 

curricular, ou com objetivo de preservar a história passada para as gerações futuras6.  

Vários foram os eruditos, cientistas e filósofos que deixaram registrado a forma como 

organizaram os saberes nos diversos períodos históricos, contudo, como afirmado acima, são 

apresentados apenas aqueles que de alguma forma contribuíram para formação das 

classificações bibliográfica e bibliotecária. A divisão em períodos históricos é uma tentativa de 

melhor organizar o texto, mas reconhece-se as dificuldades de situar algumas inciativas 

classificatórias nos limites cronológicos de tais períodos.  

 

                                                 

 

5 POMBO, Olga. O projecto enciclopedista. Lisboa, Universidade de Lisboa, 2006. Disponível em: 

<http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/cap1p1/palavra.htm>. Acesso em: 2 mar. 2017.  

 
6 POMBO, Olga. Para uma história da ideia de enciclopédia. Alguns exemplos. A Enciclopédia da Antiguidade 

Clássica. Lisboa, Universidade de Lisboa, 2006. Disponível em: 

<http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/cap2p1/antclass.htm>. Acesso em: 2 mar. 2017. 
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3.1 O agrupamento dos saberes na Antiguidade Clássica e Medieval 

 

O conhecimento nesse período é organizado em grandes obras com objetivos de 

conservação e preservação, e eram utilizadas para fins pedagógicos e didáticos. Eruditos, reis e 

nobres, ou seja, os que dominavam a arte da leitura formavam o grupo de usuários alvo dessas 

obras. O interesse era no conhecimento registrado com características funcionais, com 

propriedades práticas e utilitárias. Destacam-se como autores de importantes enciclopédias 

temáticas da ciência nesse período: Amenope (1250 a.C.) no antigo Egito, Speusipus (393-339 

a.C.), Porfírio (c. 232-c.304), Varrão (116-27 a.C.) na Roma Antiga e Plínio (23/4-79). Nesse 

ultimo as primeiras tentativas de organização sistemática do conhecimento (SIMÕES, 2011, p. 

93). Ou seja, o conhecimento era organizado de acordo com alguma ideia pré-concebida 

(DAHLBERG, 1979).     

Sobre as classificações com pressupostos filosóficos, Bliss (1929, p. 309) afirma que é 

quase certo atribuir a Platão (428-348 a.C.) a primeira tentativa em dividir os ramos do 

conhecimento. É dele a divisão triádica da filosofia em Física, Ética e Dialética (ou Lógica). A 

Dialética considerou como ciência maior, onde se descobre o Absoluto à luz apenas da razão e 

pura inteligência. Segundo São Vítor (2001, p. 137), Platão, após a morte de Sócrates, foi para 

o Egito, onde aprendeu as artes liberais. De volta a Atenas ensinou aos gregos a lógica racional 

que mais tarde foi ampliada e organizada como ciência por Aristóteles. 

 De acordo com Bliss (1929, p. 309), a divisão tripartite de Aristóteles (384-322 a.C.) se 

diferenciou no escopo e na terminologia da de Platão: o conhecimento passa a ser aplicado 

como condutor da vida e das artes. A filosofia foi dividida, de acordo com sua finalidade ou 

seus objetos de estudo, em: teórica, prática e produtiva; ou seja, pensar, agir e produzir (Figura 

1). A Filosofia Teórica, considerada como superior às demais, foi subdividida em: Física, 

Matemática e Metafísica, esta última conhecida como Teologia. A Filosofia Prática 

compreendia Ética e Política, tendo como auxiliares a Economia e Retórica. A Filosofia 

Produtiva era formada pela Poética e Arte. A Poética compreende a linguagem e todas as artes. 

Bliss (1929, p. 328) esclarece que os termos artes e ciências, como também os termos filosofia 

e ciência eram diferentes nos escritos de Platão e Aristóteles, usados indistintamente para vários 

ramos do conhecimento. A Arte em seu sentido grego tem dois significados: o primeiro tem o 

sentido de produzir, do qual deriva a palavra “tecnologia”, o segundo significado tem o sentido 

de executar, do qual deriva a palavra “prática”; essas diferenças provaram ser difíceis de manter 
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(BLISS, 1929, p. 310). A divisão de Aristóteles demonstra um recorte no conhecimento, de um 

lado as ciências da natureza e de outro os estudos das artes e produtos das ações humanas. Para 

Bliss (1929, p. 310), essa distinção permanece na divisão tradicional dos estudos acadêmicos, 

em ciências naturais e ciências humanas; também destaca que foi difícil manter a divisão entre 

Filosofia Prática e Artes Produtivas, elas se fundiram no termo “Prática”. Esclarece que 

permanece a divisão entre prático e teórico, “[...] o teórico serve a prática, enquanto o prático 

torna-se mais científico no estudo técnico” (BLISS, 1929, p. 310).  

 

Figura 1: Classificação das ciências de Aristóteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Weisheipl, James A. The nature, scope and classification of the sciences 

 

 

Vickery (1980, p. 188) observa que Aristóteles definia Física como termo que abrangia 

as Ciências Naturais. Também relata que o sistema das ciências de Aristóteles foi utilizado 

como estrutura do conhecimento por aproximadamente dois mil anos, de 300 A.C. até 1.600 

A.D., começando a perder importância na Idade Média e na Renascença, até que no Séc. XVIII 

foi abandonado. 

Navarro (1995, p. 53) relata que sua influência se estendeu às culturas clássica, cristã e 

muçulmana, com as seguintes características em comum: a crença na unidade do saber, sem 

reconhecer os conhecimentos específicos, esses sendo considerados como aspectos de um saber 
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único e universal devido ao princípio da redução das artes à Teologia; os critérios 

classificadores são definidos no objeto;  a tendência de organizar os conhecimentos específicos 

de forma piramidal segundo os graus de abstração de cada um deles; a apresentação da ordem 

seriada em: física, matemática e metafísica, com poucas alterações nas divisões da Física e a 

aproximação entre as ciências mais abstratas e as menos abstratas com uma dimensão mais 

técnica, como as artes mecânicas incorporadas no século XIII, junto aos três saberes propostos 

no esquema aristotélico.  

Com os estóicos surge a divisão triádica em: Lógica, Física e Ética, que persiste na 

filosofia medieval com a seguinte explicação: a Lógica guia a razão, a Física explica o mundo 

e a Ética rege a vida moral. Essa divisão fundiu-se com o modelo aristotélico: o termo Dialética 

apareceu no lugar da Lógica; no lugar da Física surgiu a Filosofia Teórica e ao invés da Ética 

preferiu-se o termo Filosofia Prática. Essa sequência foi modificada diversas vezes, 

acrescentada aos estudos humanísticos e com a expansão da Ética, Artes e Tecnologias, tornou-

se a base para uma classificação do conhecimento, segundo Bliss (1929, p. 311). 

No Ocidente cristão foram reunidos conhecimentos necessários ao estudo e 

interpretação dos textos sagrados, Cassiodoro (490-581 a.C.) reuniu no currículo escolástico7 

as disciplinas que constituíram o trivium [três vias da linguagem], que tratava de palavras, 

proposições e expressões, composto por:  – gramática, dialética (ou lógica) e retórica; e pelo 

quadrivium [quatro vias da arte das coisas] que tratava das coisas, composto por geometria, 

aritmética, astronomia e música (incluindo poesia). Essas sete artes liberais foram disciplinas 

fundamentais nos estudos de Teologia, Metafísica e Ética. A tríade estóica era formada pelo 

trívio, quadrívio e complementada pela Física. Os escolásticos submeteram Ética à Teologia, 

que dominou o pensamento medieval (BLISS, 1929, p. 311).  

De acordo com Navarro (1995, p. 53) as classificações dessa época tinham aspirações 

mais pedagógicas, destacam-se alguns autores com interessantes contribuições. O primeiro 

deles foi Isidoro de Sevilha (560-636), criador de um importante trabalho enciclopédico de 

reconhecida autoridade que, no séc. 7, acrescentou às sete artes liberais várias outras ciências, 

                                                 

 

7 Burke (2003, p. 28) explica que a apalavra escolásticos era uma expressão pejorativa inventada pelos adeptos de 

um novo estilo de currículo universitário “as humanidades”.  Os humanistas, professores desse novo currículo, não 

apenas pertenciam as ordens religiosas, mas também faziam parte de um novo tipo de letrados, eram leigos que 

ensinavam em escolas e universidades ou davam aulas particulares, de acordo com a liberdade concedida pelos 

seus patronos ou mecenas.  
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como: Medicina, Leis, Cronologia, Teologia e Eclesiologia, Cosmologia e Geografia seguido 

de outros estudos da linguagem, da sociedade, do homem, dos animais e das várias artes e 

tecnologias.  

Hugo de São Vítor (1096-1141) foi o escritor mais importante da era medieval, um 

grande incentivador da leitura entre os jovens em plena revolução intelectual na Europa 

medieval no século XII (MARCHIONNI, 2001, p. 11). De acordo com Athayde (2007) foi 

responsável por uma divisão da filosofia que valoriza as sete artes liberais, apresentadas em 

nova configuração. Sua divisão do conhecimento possuía objetivos de facilitar a leitura e de 

promover o aprendizado, conduzindo o ouvinte à sabedoria. Nesse sentido, Hugo de São Vítor 

declara:  

 

 

Na verdade, o fundamento de todo o saber está nas sete artes liberais, as quais, mais 

que as outras, devem estar à mão, como aquelas sem as quais a disciplina filosófica 

nada costuma ou pode explicar e definir. Elas são tão conexas entre si e necessitam 

tanto dos fundamentos recíprocos uma da outra, que, se apenas uma faltar, as outras 

não podem produzir um filósofo (SÃO VÍTOR, 2001, p. 143).  

 

  

 

 

 A obra de Hugo de São Vítor evidencia um ponto interessante no que diz respeito a 

como se deu a formação das ciências em sua natureza teórica e prática. O pensamento, nesse 

período, considerava a filosofia como aquela que se ocupa dos princípios teóricos. O autor cita 

que esse era o entendimento de Boécio: a filosofia deve se ater às coisas mais elevadas, “[...] os 

atos pensados cabem à filosofia e os atos executados às ciências técnicas e produtivas” 

(ATHAYDE, 2007, p. 184). De modo diferente, Hugo de São Vítor considera que o trabalho 

humano deve fazer parte da filosofia. Considera que a filosofia alcança todas as ciências e 

entende que “[...] antes da execução por meio de ferramentas tem que haver o ato de pensar e 

este pertence à filosofia” (ATHAYDE, 2007, p. 184). 

 Hugo teve acesso a duas tradições vigentes até o século XII: a tradição platônico-

estóico-agostiniano-isidorense, que dividia a filosofia em física, ética e lógica; e a tradição 

aristotélico-alexandrino-boeciana, que dividia a filosofia em: teórica, prática e poiética. Essas 

classificações não mais correspondiam ao saber que circulava na época, pois o impacto dos 

textos greco-árabes e dos primeiros escritos científicos de Aristóteles ocasionaram uma 

revolução que pode ser vista pela proposta de classificação das ciências de Hugo de São Vítor 

(MARCHIONNI, 2001, p. 16). Ele divide a filosofia em quatro ciências: Teórica, Prática, 
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Mecânica e Lógica. Observando a Figura 2, nota-se que o trívio e o quadrívio, representantes 

das setes artes liberais na principal divisão da filosofia na Idade Média são colocados na 

subdivisão da Matemática e da Lógica.  

 

Figura 2: Tabela de Hugo de São Vítor com as artes mecânicas 

 

Fonte: Hugo de São Vítor, 2001, p. 17.  

 

O diferencial dessa divisão é a passagem de um modelo triádico para quaternário, 

quando acrescenta as ciências mecânicas, o trabalho humano.  

Bliss (1929, p. 312) afirma que Hugo de São Vítor atribuiu lugar de honra para Teologia 

que estava subordinada à metafísica por Aristóteles; também colocou a matemática junto da 

Física e nas ciências práticas acrescentou sete artes mecânicas ou técnicas: tecelagem, trabalho 

de ferreiro, navegação, agricultura, caça, medicina e arte teatral. Vickery (1980, p. 191) destaca 

que “as ciências produtivas” de Aristóteles foram substituídas pelas ciências aplicadas, como 

Medicina e Agricultura, e colocadas em grupos separados por Hugo de São Vítor. Bliss (1929, 

p. 312) menciona que esse esquema representa avanço na base aristotélica, ainda que mais tarde 

para atender às concepções da ciência moderna fossem alteradas as posições iniciais e finais. 

Também fica claro que começa haver, de forma mais efetiva, a distinção entre as ciências 

teóricas e as práticas. Vickery (1980, p. 191) destaca que na cultura árabe e europeia, por volta 

do Séc. XIII, a divisão básica da ciência em Física e Matemática apresentava dificuldades em 



46 

 

 

incorporar a estrutura do novo conhecimento científico e industrial. Sendo assim surgia uma 

nova classe de ciências “derivadas”, “especiais” ou “mecânicas”. 

Quase sempre não fica claro na literatura o que motivou a entrada ou troca de posição 

de determinada ciência numa estrutura classificatória. Parece ser fruto da visão do autor o 

agrupamento das disciplinas de uma forma ou de outra motivada por questões e necessidades 

observadas na época em que viveram. A lógica da organização dos saberes pode ser vista como 

uma exposição dos conhecimentos necessários diante das problemáticas sociais, educacionais, 

religiosas e econômicas em um dado momento histórico que melhor apresente, para efeitos de 

transmissão dos conhecimentos, as relações entre os objetos na natureza e a apropriação 

possibilitada pelo entendimento humano.   

Ainda no século XIII, se destaca a Enciclopédia formada por Vincent de Beauvais 

(1184-1264), chamada de Bibliothecamundi, na qual foi introduzida pela primeira vez a História 

no círculo de estudos. Utilizou em seu esquema o quádruplo espelho (Speculumquadruplex) 

compreendendo o espelho natural, o espelho doutrinal, o espelho moral e o espelho da história. 

Bliss (1929, p. 314) associa essas quatro visões ao que define como: naturalístico, humanístico, 

pedagógico e histórico. A enciclopédia compreendia trinta e um livros abrangendo a história do 

mundo desde a sua criação.  

A esses seguiram vários outros filósofos que de acordo com suas concepções 

acrescentavam ou alteravam a ordem das ciências, até que em 1496 é sugerida a inclusão da 

psicologia por Gregor Reisch (1467-1525). Bliss (1929, p. 315) toma como base os escritos de 

Shields8 (1888-9) para afirmar que esta é a primeira enciclopédia a ser considerada como uma 

moderna classificação do conhecimento.   

 

3.2 A classificação do conhecimento do Renascimento  

 

Enquanto no período anterior os saberes foram organizados seguindo a lógica do 

cristianismo ou teocêntrica, na Idade Moderna sobressai os aspectos humanistas, ou 

antropocêntricos (o Homem no centro). O ensino dominado por obras religiosas é substituído 

                                                 

 

8 SHIELDS, C. W. Philosophia ultima, v. 2, p. 58, 1888-1889.  
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por autores clássicos e pela livre interpretação dos textos, numa nova configuração laica e 

racionalista. “Emerge pela primeira vez o culto da curiosidade “científica” alicerçada no valor 

e na capacidade de interpretação do Homem e não de Deus” (SIMÕES, 2011, p. 98).  

A criação dos tipos móveis e da imprensa favoreceu a diversidade do conhecimento e o 

volume exponencial de publicações. Tais acontecimentos suscitaram iniciativas de ordenação 

com critérios mais significativos visando a padronização e já expressando alguma relação entre 

os saberes, ainda que esses fossem raros. Os saberes eram classificados de forma autônoma, 

expressar as relações e admitir as perspectivas sob as quais um determinado assunto pudesse 

ser abordado era considerado uma “heresia” científica (SIMÕES, 2011, p. 111).  

Dahlberg (1979) situa em 1491, na obra de Angelo Poliziano o início do “movimento” 

de elaboração dos sistemas de classificação, “[...] um plano destinado não a ser o esboço de um 

texto mas a mostrar esquematicamente as relações entre as ciências ou áreas do conhecimento 

[...]”. 

 Especial destaque é dado a obra de Konrad Gesner (1516-1565) com a publicação em 

1545 da Bibliotheca Universalis, uma bibliografia crítica em que emite comentários sobre os 

autores e as obras escolhidas, por tal feito Gesner é considerado o pai da bibliografia. Consistia 

de vinte um livros em quatro principais divisões: Sermocinales9 (Gramática e Filologia, 

Dialética, Retórica e Poética), os quais correspondiam ao trivium com acréscimo da Poética; 

Mathematicae (Aritmética, Geometria e Ótica, etc., Música, Astronomia e Astrologia) 

correspondia ao quadrivium; Ornantes10 (Adivinhação e Magia, Geografia, História e diversas 

Artes); Substantiales11 (Filosofia Natural, Filosofia primeira – Metafísica e Teologia gentílica, 

Filosofia Moral, Filosofia Econômica, Política, Jurisprudência, Medicina e Teologia Cristã) 

(BLISS, 1929, p. 329).  

Vickery (1980, p. 192) afirma que essa classificação seguiu o modelo Aristotélico, o 

trivium e o quadrivium são as ciências “preparatórias” necessárias e as que incluíam as artes 

mecânicas são as ciências “preparatórias” ornamentais.  Gesner acrescentou outras artes, como: 

Metalurgia, Impressão, Construção Naval, Química, Farmácia, dentre outras. No suplemento à 

Bibliotheca Universalis, intitulado Pandectarium sive partitionum universalis, elaborou uma 

                                                 

 

9 Significa “as artes da palavra”. 
10 Traduzido de forma literal do latim por “adorno”. 
11 Traduzido de forma literal do latim por “substanciais”. 
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classificação por assuntos de todos os livros que compunham a referida obra, assim é como 

primeiro esquema de classificação (SIMÕES, 2011, p. 112). 

Navarro (1995, p. 53) ressalta que esse foi um período marcado pela fragmentação do 

conhecimento, o saber unitário, universal se desmembra e cede espaço para o nascimento da 

especialização científica, são novas ciências que surgem como teóricas para orientar as ciências 

técnicas. A base aristotélica apresenta dificuldades em acomodar as novas ciências e perde 

prestígio diante da proposta de Bacon, em classificar o conhecimento de forma hierárquica, de 

acordo com a divisão das faculdades mentais.   

 

3.3 A Idade Moderna e a Classificação das Ciências 

 

Francis Bacon (1561-1626) apresenta no Livro II De dignitate et augmentis scientarum, 

na parte intitulada Partitiones scientarum agrupou o conhecimento de acordo com as três 

faculdades mentais:  Ciências da Memória (correspondia à História natural, civil e sagrada), 

Ciências da Imaginação (correspondia à Poesia épica, dramática e alegórica) e Ciências da 

Razão (correspondia à Filosofia com os estudos sobre Deus, o homem e a natureza).   

Vickery (1980, p. 192) relata que Francis Bacon criticava os escritos de Aristóteles, 

negando que o conhecimento pudesse ser dividido em: teórico, prático e produtivo.  Bliss (1929, 

p. 319) afirma que a importância e o espaço alcançado pelo esquema de Bacon foram pelo seu 

esforço em sistematizar o conhecimento fundamentalmente diferente de todos os esquemas 

anteriores. Nas divisões subordinadas de seu esquema aparece uma relação com a de 

Aristóteles, mas a tríade estóica e o trivium e quadrivium se diluíram nos detalhes das 

subdivisões. Navarro (1995, p.53) destaca que mesmo que as subdivisões da Física e da 

Matemática do esquema de Aristóteles estivessem quase inalteradas no esquema baconiano, o 

princípio seguido no agrupamento das disciplinas havia mudado e “[...] se abria a porta para 

proliferação de esquemas de classificação competitivos com o aristotélico. [...] até seu colapso 

final no começo do século XVIII [...]”.  

O esquema de Bacon tem salutar importância para a classificação bibliotecária, pois foi 

com base nele que Melvil Dewey fundamentou o esquema de classificação mais utilizado até o 

momento, a Classificação Decimal de Dewey; também foi utilizado de forma adaptada no 

esquema de classificação da Enciclopédia de Diderot e D’Alembert.  
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Dewey baseou seu esquema no de William Torrey Harris, utilizado na St. Louis Public 

School Library. Para adaptar ao uso bibliográfico, Harris (1870) inverte o esquema de Bacon e 

apresenta as ciências em primeiro lugar por fornecer métodos e princípios, apresentou a 

seguinte divisão: I. Ciência – apresenta a divisão de livros em que o sistema consciente 

prevalece; II. Artes (Estética) – apresenta a divisão que a unidade orgânica ou sistema 

inconsciente prevalece e III. História – apresenta a divisão em que o sistema é determinado 

pelas relações acidentais, tais como tempo e lugar. 

A classificação de Tommaso Campanella (1568-1639) foi considerada por Bliss (1929, 

p. 320) como verdadeiramente científica, pois considerou que o conhecimento avança do 

particular para o geral, do descritivo para o teórico.  

Miksa (1998, p. 33) atribui a Bacon e Campanella o reconhecimento de uma nova forma 

de pensar o universo do conhecimento surgida no séc. XVII12, não mais adequado a visão 

medieval da natureza do conhecimento na sociedade, mas sendo necessário rever como o 

conhecimento era estruturado. Foram precursores do movimento enciclopedista dos séculos 

XVII e XVIII, que será visto mais adiante.  

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) foi filósofo, matemático, diplomata, cientista, 

bibliotecário e dirigente de uma “sociedade de eruditos”, defendia o posicionamento de que 

uma biblioteca deveria ser organizada como uma enciclopédia (BURKE, 2003, p. 32, 98, grifo 

nosso).  

                                                 

 

12 Burke (2003, p. 43) apresenta uma interessante discussão sobre esse período, ainda que controverso quanto ao 

entendimento e interpretação dos acontecimentos por parte dos historiadores, revela o ambiente de rivalidade a 

recepção de novos conhecimentos. O século XVII foi marcado por um movimento conhecido como “Revolução 

Científica” que envolvia a chamada “nova filosofia”, “filosofia natural” ou “filosofia mecânica”, movimento de 

inovação intelectual por rejeitar a tradição clássica e medieval, como também as ideias de Aristóteles e Ptolomeu. 

Esse foi o período marcado pelas tentativas de se incorporar conhecimentos alternativos aos já estabelecidos, este 

foi o caso da química que teve seus primórdios na tradição artesanal da metalurgia, e da botânica que se 

desenvolveu dos conhecimentos dos jardineiros e curandeiros populares. Houve hostilidade por parte das 

universidades na recepção dessa “nova filosofia”, os que apoiavam a nova abordagem fundaram suas próprias 

organizações que lembravam as academias humanistas, mas com ênfase no estudo da natureza.  Surgiram as 

sociedades científicas como respostas às críticas das universidades, que pouco contribuíam com o avanço da 

ciência, exceção apenas para as escolas médicas.  Este foi o caso da Royal Society, fundada em Londres, em 1660, 

no qual os historiadores associaram às críticas de William Dell, John Webster e outros das Universidades de 

Oxford e Cambridge.  Também tiveram destaque a Academia del Cimento [Academia do Experimento] fundada 

em 1657, em Florença; e em 1666 na cidade de Paris, a Académie Royale des Sciences.  

 



50 

 

 

Landers (2009, p. 164) cita o próprio Leibniz13 (1966) para afirmar que suas aspirações 

eram de “coletar informações e conhecimento de todos os ramos” na concepção de uma 

biblioteca universal que reunisse livros, manuscritos, incunábulos e periódicos. A magnitude 

do empreendimento exigiu a criação de um índice sistemático, com um esquema de referências 

cruzadas multicamadas, composta por índice de assuntos, o que expandiria o catálogo de livros 

e autores, como o que ele herdou da Biblioteca Augusta (LANDERS, 2009, p. 165). O mesmo 

autor relata a empolgação de Leibniz registrado em carta escrita a Duke August sobre seu novo 

método de indexação:  

 

[...] o melhor e mais valioso auxílio - ou seja, índices de assuntos - ainda está por ser 

alcançado. Por meio deles, pode-se determinar a informação disponível e sua 

localização, não só em todos os campos do conhecimento, mas também sob cada título 

geral e especial e os autores que o tratam em detalhes. Isso está fortemente ligado ao 

propósito principal e ao uso excelente de uma biblioteca (LEIBNIZ, 1966, p. 44 apud 

LANDERS, 2009, p. 165). 

 

 

Por volta de 1716 idealizou um sistema de classificação, de base aristotélica, a ser 

utilizado na biblioteca que trabalhava, dividido em nove classes principais, composto por: 

Teologia, Jurisprudência, Medicina, Filosofia Intelectual, Ciências Matemáticas, Ciências 

Físicas, Filologia, História e Miscelânea (assuntos diversos) (VICKERY, 1980, p. 193). Maltby 

(1975, p. 117) afirma que Leibniz foi influenciado por Bacon e Gesner em alcançar todo o 

conhecimento publicado. Pode ser considerado tanto como um entusiasta por uma forma de 

classificação facetada, como também um importante precursor de H. E. Bliss. Maltby (1975, p. 

117) também declara que seu sistema de ordenação antecipou as fragilidades da classificação 

bibliográfica.   

Para Leibniz a ordenação dos livros por assuntos criaria o dilema de que uma mesma 

obra poderia ser localizada em lugares diferentes:  

                                                 

 

13 LEIBNIZ, G. W. von. “Two Memoranda from Leibniz to Dukes Rudolph Augustus and Anton Ulrich, on the 

Library at Wolfenbüttel.” Leibniz (1646-1716) and the German Library Scene. Library Association Pamphlet, n. 

28, London: The Library Association, 1966.  41-47. 
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Uma mesma verdade pode ter muitos lugares de acordo com suas diferentes relações. 

Aqueles que organizam uma biblioteca, muitas vezes, não sabem onde colocar certos 

livros, estão em suspense entre dois ou três lugares igualmente adequados (LEIBNIZ, 

1966, p. 44 apud NEWMAN14, 1966, p. 30 apud LANDERS, 2009, p. 165).  

 

 

 

Landers (2009, p. 165) demonstra que Leibniz propõe como solução a criação de um 

índice secundário, em que as relações entre o livro e o sistema de classificação são cruzadas. 

Idealiza uma lógica combinatória entre os índices, garantindo que o acesso e a recuperação 

poderiam ser, além do autor, pelo conteúdo das obras. Landers (2009, p. 165) referencia 

Newman15 (1966) para afirmar que as ideias de Leibniz influenciaram vários enciclopedistas 

franceses. Pelo fato de fazer parte de duas grandes academias: a Royal Society e a Royal 

Academy of Sciences, formou uma rede de relações importantes na Inglaterra e na França, 

também compartilhou suas ideias sobre o índice sistemático com bibliotecários em toda a 

Europa.  

 

3.4 Classificação no século XVIII e XIX: movimento enciclopédico e os ideais do 

Iluminismo europeu 

 

Não mais interessados na erudição dos estudiosos e nem na ciência dos sábios, mas 

movidos pelo interesse do conhecimento dos fatos, da informação do que aconteceu, do que foi 

dito ou feito no mundo em todos os seus detalhes históricos, biográficos, científicos e técnicos, 

os séculos XVII e XVIII presenciaram o surgimento das enciclopédias e dicionários (BLISS, 

1929, p. 331).  Os interesses pelo conhecimento são caracterizados por aspectos 

mercadológicos, em torno da organização do capital e das crescentes forças produtivas 

(TAUÍLE, 1981). É um período considerado como século de ouro, quando os enciclopedistas 

                                                 

 

14 NEWMAN, L. M. Leibniz (1646-1716) and the German Library Scene. Library Association Pamphlet, n. 28, 

London: The Library Association, 1966. 

 
15 NEWMAN, L. M. Leibniz (1646-1716) and the German Library Scene. Library Association Pamphlet, n. 28, 

London: The Library Association, 1966. 
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abandonam a língua latina e a organização disciplinar e adotam as línguas nacionais e a ordem 

alfabética em seus escritos.  

Segundo Miksa (1998, p. 34) esse movimento é descrito por Ortega e Gasset16 (1975) 

como aquele que tem como base a descoberta do conhecimento pelos estudos humanísticos, ou 

fundamentado na autoridade intelectual do homem e não na autoridade do conhecimento com 

base na lei (estado) ou na fé (igreja). Os enciclopedistas tinham o objetivo de fornecer um 

sumário dos elementos essenciais do conhecimento.   

Também surgiram na metade do século XVII vários dicionários de termos, organizados 

alfabeticamente, que poderiam se tornar enciclopédicos quando abrangiam um completo ciclo 

de estudos. Bliss (1929, p. 332-333) relata a importância desses instrumentos, com iniciativas 

que datam do século XI e XII, na Grécia, com informações históricas, biográficas e geográficas. 

Também evidencia a utilização da palavra “Artes” antes de “Ciências” nos títulos dos 

dicionários, destacando o crescente interesse nas artes e tecnologias industriais como 

importantes no campo do conhecimento nos séculos XVII e XVIII, ou seja, o conhecimento útil 

disputando espaço com o conhecimento erudito.  

Esse foi um período de tensão, de recusa tanto ao dicionário erudito como ao sistema 

filosófico, descrito por Salsano (2000, p. 372) como: 

 

 

A enciclopédia moderna nasce da vontade de integrar as artes (as técnicas) e as 

ciências no corpo de um saber que se quer útil, imediata e geralmente fruível. O seu 

lugar define-se pela dupla recusa do sistema filosófico e da erudição, seguindo um 

movimento que, antes ainda de ser obra de grandes intelectuais, é o fruto de profundas 

exigências históricas e culturais, que se exprimem também a níveis mais modestos.    

 

 

 

Exemplo de um enciclopedismo funcional e didático é a Enciclopédia de Johann 

Heinrich Alsted, criada em 1630 na Alemanha. É um esquema mnemônico, envolvido pela arte 

da memória, recitativo, estendido a todos os ramos do saber, organizada com uma parte 

introdutória, espécie de epistemologia geral que trata da natureza e estudo de cada disciplina, e 

possui o conteúdo dividido em torno de quatro faculdades, começando com a Filosofia, que 

                                                 

 

16 ORTEGA y GASSET, Jose. The mission of the Librarian. In: Of, by, and for librarians, second series. John 

D. Marshall (ed.) Hamden, Conn.: Shoe String Press, 1975.  
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ancora as outras três: Teologia, Direito e Medicina. Introduziu as artes não liberais ou 

mecânicas, com toda uma série de disciplinas mágicas e exotéricas (SALSANO, 2000, p. 398).  

O mesmo autor destaca a declaração de Alsted encontrada nos fundamentos da 

enciclopédia: 

 

 
‹‹os limites das disciplinas não dependem do arbítrio humano mas da semelhança e 

diferença das próprias coisas que se devem apreender›› que revela uma atitude virada 

para a transcrição de um saber que reflete uma ordem do mundo. Sobre esta base, 

trata-se no fundo de transmitir em forma memorizável as definições dos objetos de 

todas as ciências e a nomenclatura de todas as artes (SALSANO, 2000, p. 400).  
 

 

É composta de sete volumes contendo 35 livros divididos em 7 volumes, com muitos 

assuntos e subdivisões totalmente sistemáticas, muito semelhantes ao sistema de Gesner 

(BLISS, 1929, p. 334).  

Ao lado de Alsted, está o esquema mnemônico chamado de Pansofia do reformador 

educacional Jan Amos Comenius, o qual valorizava a cultura geral, o saber tudo ou alguma 

coisa sobre tudo e defendia que o conhecimento concreto deveria vir antes da abstração 

(BURKE, 2003, p. 81 e 86).  

Seu objetivo é didático e educativo, preocupado com a melhor forma de apresentar o 

conhecimento para o ensino. Bliss destaca que é um esquema diferenciado por seguir uma 

ordem pedagógica. Comenius ordena o conhecimento de modo que podem ser denominados 

como: estudos elementares; ciências naturais; antropologia e psicologia; ética e sociologia, 

teologia e filosofia. Assim como os esquemas de Reisch, Campanella e Hobbes foram 

estruturados de acordo com a ordem científica, o de Comenius, com objetivos didáticos segue 

a ordem pedagógica.   

No movimento enciclopédico, o trabalho de maior repercussão foi o dicionário 

enciclopédico francês, editado por Diderot e D’Alembert, publicado em 35 volumes entre 1751-

1780. Pautada nos ideais do Iluminismo a Encyclopedie, ou dictionnaire raisonné des sciences, 

des arts, et des métiers, tem o objetivo de mostrar o relacionamento dos diferentes tipos de 

saberes sistematizados em um esquema de classificação. Segundo Burke (2003, p. 108) é uma 

obra que apresentada em forma tabular “se equilibra entre a tradição e a inovação”. Dahlberg 

(1979) atribui a inovação ao fato de apresentar na mesma obra esquema de ordenação alfabético 

e sistemático. É considerada um marco no desenvolvimento da moderna classificação 
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bibliográfica por associar a ideia de um universo do conhecimento holístico e coeso com os 

avanços educacionais e científicos (MIKSA, 1994, p. 146).  

De acordo com Burke (2003, p. 165) é na obra de d’Alembert que são apresentados os 

dois métodos básicos para se organizar a informação nas enciclopédias no Ocidente: o primeiro 

ele chama de “princípio enciclopédico”, ou seja, a organização temática ou sistemática, 

conhecida pela tradicional árvore do conhecimento, já bastante utilizada nas enciclopédias; e o 

segundo é o “princípio dicionário”, quando os tópicos são ordenados alfabeticamente, método 

já conhecido e utilizado na organização de bibliotecas e museus desde o século XI, quando 

aparecera numa enciclopédia bizantina conhecida como “Suidas”.  

Salsano (2000, p. 401) argumenta que o método alfabético de ordenação representa um 

rompimento com o enciclopedismo sistemático, ainda que já conhecido, era raramente 

utilizado, e agora passa a ser a principal forma de ordenar os verbetes das enciclopédias do 

século XVI. Lembrando que Leibniz utilizou a ordem alfabética, mas apenas em uma parte de 

sua enciclopédia e como meio facilitador no índice de uma dupla disposição: sintética ou teórica 

e analítica ou prática do conjunto de conhecimentos.  

Burke (2003, p. 166) adverte que a mudança do sistema sistemático para o alfabético 

não significa maior eficiência, declara que: “Ela pode refletir uma mudança na visão de mundo, 

uma perda da fé na correspondência entre o mundo e a palavra. Também corresponde a uma 

mudança na maneira de ler”. Continua explicando que a ordem alfabética representava 

economia de tempo do leitor diante das enciclopédias tradicionais, ordenadas de forma 

sistemática em que era mais difícil recuperar a informação sobre um assunto específico.  Relata 

que a “Enciclopédia” é tanto um projeto político como intelectual, o “conteúdo da forma” 

reforça o desejo dos organizadores, em alguns aspectos, de inverter a hierarquia social.  

“Independentemente das razões práticas de sua adoção, o uso da ordem alfabética tanto refletia 

quanto encorajava uma mudança da visão hierárquica e orgânica do mundo para uma visão mais 

individualista e igualitária.” (BURKE, 2003, p. 108). Os ideais do Iluminismo se alicerçavam 

no predomínio da razão, na busca do conhecimento útil ao homem na sociedade, em 

contrapartida ao conhecimento herdado da tradição medieval, hierarquizado sob a égide da 

teologia e do pensamento cristão. O método alfabético promove a igualdade de todos os 

assuntos, todos se apresentam no mesmo nível, sem a necessidade de demonstrar as ligações e 

a negociação entre as categorias (YEO, 2003, p. 250).   

Essa não foi uma boa solução, o conhecimento é disperso entre as letras do alfabeto, 

segundo Burke (2003, p. 166): “[...] incentivam a moderna fragmentação do conhecimento”. O 
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mesmo demonstra que a estruturação tradicional do conhecimento, organizada de forma 

temática apresenta inúmeras vantagens, permite que o leitor perceba a sequência ou o que 

d’Alembert chamou de “encadeamento de conhecimentos”, ou seja, os pontos de ligação entre 

as disciplinas, afirma que:  “[...] as enciclopédias medievais e renascentistas foram projetadas 

para serem lidas e não consultadas [...]”, ainda que as referências cruzadas compensassem 

possibilitando encontrar outros verbetes sobre os tópicos relacionados (BURKE, 2003, p. 167).  

É interessante observar que, ao contrário de todas as anteriores, a autoria da enciclopédia 

é coletiva, o papel de Diderot e D’Alembert é como editores, se colocam como gestores e 

articuladores entre os especialistas das diversas áreas do saber “a república de colaboradores”, 

com a função de selecionar, corrigir e organizar o conteúdo que avaliados por eles fará parte 

das páginas da enciclopédia17.  

 

3.5 As classificações científicas ou sistemas conceituais de ciências no século XIX 

 

 Como visto, as classificações como mapas do conhecimento tornaram-se essenciais, 

pois permitiam a apresentação em um corpo sistematicamente organizado de todo o 

conhecimento das ciências e das artes, de modo a evidenciar como as várias ciências estão 

relacionadas umas às outras. No mundo ocidental, esquemas desse tipo foram produzidos por 

sábios, eruditos, filósofos e cientistas ao longo do tempo e foram sendo admitidos pelos 

currículos das universidades desde os escolásticos. Miksa (1994, p. 145) relata que as coleções 

bibliográficas da Idade Média preservadas nos monastérios são pequenas e divididas apenas em 

seções de obras religiosas e seculares. No período medieval com o advento das bibliotecas 

universitárias mais categorias são necessárias para os escritos seculares que passam a refletir o 

currículo das artes liberais, ou seja, o trívio e o quadrívio. A expansão do conhecimento secular 

associado a Renascença, o aprendizado humanístico e o início do pensamento científico 

moderno foram essenciais para uma importante reformulação do conteúdo crítico do 

                                                 

 

17 POMBO, Olga. A “Encyclopedie”: uma obra colectiva. Disponível em: 

<http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/cap2p5/obracolec.htm>. Acesso em: 3 mar. 2017.  
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conhecimento, o que ocasionou o alargamento dos limites dos mais antigos e mais simples 

esquemas de classificação e novas tentativas de listar o conhecimento foram feitas.  

Durante todo esse período até o século XIX o sentido da palavra ciência, como oriunda 

de um saber diferenciado de outros tipos de conhecimento, ainda não havia sido estabelecido e 

a terminologia utilizada aproximava-se da filosofia escolástica. O ciclo de estudos tratado como 

ciência adquire o sentido de resultado de rigoroso método intelectual e não mais o que provém 

tão somente da fé ou de simples opinião. O sentido do termo, respaldado por estudos 

estabelecidos e aprovados como científicos, influenciou aqueles que lidavam com a ordenação 

do conhecimento a caracterizar seus trabalhos como classificação da ciência e não classificação 

do conhecimento.  Miksa (1998, p. 34) adverte que o sentido do termo ciência no séc. XIX é 

bem mais amplo do adotado no século XX. O sentido da ciência que alcançava um amplo 

esforço intelectual adquire significado advindo das correntes de pensamento do positivismo 

lógico, da metodologia behaviorista nas ciências humanas e do crescimento constante na ênfase 

da pesquisa quantitativa.  

 A atividade de classificação da ciência foi de significativas proporções no século XIX. 

Miksa (1998, p. 35) relata que no reino dos eruditos vários foram os que escreveram um tratado 

sobre algum tópico. Dentre físicos e cientistas, destacam-se: André-Marie Ampère, Neil Arnott, 

Wilhelm Wundt e Karl Pearson e entre os filósofos, são mencionados: C.-H. Saint-Simon, 

Auguste Comte, Herbert Spencer, William Whewell, Tomas G. Masaryk e Friedrich Engels.   

Para Miksa (1994, p. 147) os sistemas de classificação bibliográfica representados pelos 

trabalhos de Bliss e Richardson, e os da documentação representados por Samuel Bradford e 

A. F. C. Pollard e os de organização do conhecimento de origem germânica apresentam uma 

forte ligação com as classificações científicas. As sementes do movimento da moderna 

classificação bibliográfica surgiram na classificação das ciências. As similaridades acontecem 

por ambas estarem lidando com categorias do conhecimento, ressaltando que as classificações 

bibliográficas ultrapassam as científicas em detalhes e complexidade (MIKSA, 1998, p. 36). 

Ainda que tomasse como modelo a subdivisão de assuntos das ciências naturais, a representação 

dos assuntos ia sendo modelada de acordo com o conhecimento publicado e o grau de 

exigências e os ajustes poderiam deformar/desfigurar a classificação do cientista.  

Interessante discussão apresentada por Miksa diz respeito à natureza da relação entre a 

classificação das ciências e a bibliográfica. Para o autor essa ligação não acontece nas 

classificações do final do século XIX: Melvil Dewey, os criadores da Library of Congress e 

Charles A. Cutter. Miksa afirma que essa ligação deve ser evidenciada com discussões e 
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argumentos e não apenas informar que adota esse ou aquele conjunto de categorias de algum 

classificacionista do conhecimento ou da ciência. Não há registro na literatura de sérias 

discussões entre os classificacionistas bibliográficos sobre a classificação das ciências ou do 

conhecimento até os escritos de E. C. Richardson, H. E. Bliss e James Duff Brown no século 

XX.   

Os estudos de Miksa (1998, p. 45) concluem que os pontos convergentes entre os dois 

movimentos de classificação, o do conhecimento e das ciências e o bibliográfico, no século 

XIX, não foram fortes e nem essenciais. As ideias seguidas pelos classificacionistas 

bibliográficos são: a noção de utilidade da classificação como uma melhor forma de visualizar 

o conhecimento e o entendimento que uma boa classificação consiste de uma estrutura 

hierárquica, subdividindo o conhecimento em categorias do mais abstrato ao mais concreto.    

Se no Séc. XIX as relações entre os movimentos foram fracas, no século XX as relações, 

mesmo nos trabalhos de Richardson e Bliss com maior conteúdo filosófico, foram 

demonstradas de forma generalizada sem discussões específicas, segundo Miksa (1998, p. 48). 

O autor prossegue relatando que isso se deu porque a classificação da ciência no século XX 

perdeu força devido a sua crescente especialização. Enquanto no século anterior a classificação 

da ciência tinha a função de justificar a importância dos estudos e de enumerar as diversas áreas 

do conhecimento como pertencentes a uma unidade de todo o conhecimento, essa justificativa 

e comprovação diante da sociedade aconteciam pela força da aplicação prática dos 

conhecimentos. As descobertas científicas rendiam elogios e admiração que se justificam pelo 

relacionamento da ciência com a tecnologia na sociedade (MIKSA, 1998, p. 48).  

A atividade de classificação do conhecimento e da ciência, no século XX, não mais se 

aplica a todos os usos do conhecimento, mas é utilizada em alguns campos como forma para 

visualizar pontos e objetos específicos, com foco, principalmente, nos métodos e técnicas do 

que, em uma teoria geral, transcende várias ou todas as áreas do conhecimento. O único a 

continuar com suas preocupações voltadas para o universo do conhecimento, mesmo aqueles 

desenvolvidos pela documentação, é a Biblioteconomia e a Ciência da Informação 
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(MIKSA,1998, p. 49). O autor adverte,  apoiado em Dolby18 (1979, p. 187) e Mayr19 (1982, p. 

1-48), que [...] a classificação bibliográfica continua, principalmente, como um problema 

prático, é em grande parte  desprovida de conteúdo intelectual, e isso continua simplesmente 

devido à inércia no campo em que os esquemas de classificação criados no final do século  XIX 

continuam em uso”.    

Miksa (1998, p. 49) elenca dois fatores como influentes na falta de desenvolvimento da 

classificação do conhecimento e das ciências no campo da biblioteconomia: o crescimento da 

produção e uso de informações entre cientistas e especialistas na virada do século torna-se, 

principalmente, para o movimento da documentação, um laboratório para descoberta e 

experiência de uma nova abordagem,  a ideia de assuntos; e o aparecimento de um pequeno 

número de teóricos em classificação bibliográfica que discutiram princípios que, combinados à 

nova ideia de assunto, formaram a base do muito que a teoria da classificação bibliográfica 

possui hoje, são eles: Ernest Cushing Richardson, Henry Evelyn Bliss, William C. Berwick 

Sayers e S. R. Ranganathan.    

Ainda que como discutido acima, as relações entre a classificação da ciência e a 

bibliográfica foram fracas ou explicitadas de forma geral, Bliss (1929, p. 335) analisou 

criticamente as construções teóricas de alguns classificacionistas da ciência, os quais 

contribuíram na construção do seu pensamento e serão apresentados aqui, de forma resumida, 

relatando a forma distinta como dividiram o conhecimento, são eles: Neil Arnott, André Marie 

Ampère, Auguste Comte, Herbert Spencer, Alexander Bain, Karl Pearson e Thomas G. 

Masaryk, dentre outros. 

a) Neil Arnott (1788-1874) - O trabalho “Elements of Physics” de Neil Arnott, publicado 

em 1827, assim como o de Bacon, destaca-se por ter mantido separada a história natural 

(componente descritivo) das ciências naturais (parte teórica ou abstrata e generalizações), que 

segundo ele compõem todos os conhecimentos sobre a natureza. Utilizou a figura da pirâmide 

para exemplificar a divisão do conhecimento em quatro classes de sucessivas camadas: a base 

                                                 

 

18 DOLBY, R. G. A. Classification of the Sciences: the nineteenth century tradition. In: ELLEN, R. F. e 

REASON, D. (ed.)  Classifications in their Social Context. Nova Iorque: Academic Press, 1979.  

 
19 MAYR, Ernst. The growth of biological thought: diversity, evolution and inheritance. Cambridge: The 

Belknap Press of Harvard University Press.  
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é a Física, conhecida como Filosofia Natural; seguida pela Química; a terceira é a Vida, também 

conhecida como Fisiologia e a última é a Mente, fechando a “Pirâmide da Ciência” com todas 

as camadas mantendo relações e dependências mútuas (ARNOTT, 1841, p. x). As artes foram 

relacionadas às suas respectivas ciências fundamentais nas quatro divisões. Considerou a 

dependência das ciências subsequentes às que a precedem na série, o que de alguma forma 

antecipou a hierarquia de Comte (BLISS, 1929, p. 336).  

b) André Marie Ampère (1775-1836) - Foi um ilustre cientista, criador da eletrodinâmica, 

o primeiro a construir uma classificação sistemática e detalhada de acordo com a estrutura 

conceitual da ciência natural. Abodou os objetos como distintos, tanto na definição como na 

classificação, como são nas ciências naturais. O que considerou mais importante classificou 

como “Ciência de primeira ordem” de acordo com seu conteúdo, propósito ou relações. Esse 

grupo foi subdividido em “Ciências de segunda ordem” e “Ciências de terceira ordem”. Cada 

ciência da primeira ordem continha duas da segunda ordem e quatro da terceira ordem. Para 

distinguir os quatro estágios do desenvolvimento utilizou nomes gregos, os quais não foram 

apenas históricos, mas pedagógicos.  Também foi um dos primeiros a reconhecer o lugar da 

Geologia e Psicologia (BLISS, 1929, p. 337). É uma classificação fortemente dicotômica20. 

Rivadulla (2011, p. 225) explica que dividiu as ciências em dois reinos:  Ciências 

Cosmológicas, como sendo as ciências do mundo material; e Ciências Noológicas, abrangendo 

as ciências do entendimento ou do espírito. Essa foi uma divisão igualitária, não privilegiando 

as ciências naturais, mas tratando de forma imparcial as ciências humanas. Ainda que o objeto 

de investigação fosse distinto nas duas ciências, sua tabela mostra correspondência entre as 

ciências naturais com características compatíveis nas ciências humanas (RIVADULLA, 2011, 

p. 225). Ampère retrata os relacionamentos entre os dois reinos da seguinte forma:  

 

 

Como não vemos a analogia existente entre as ciências matemáticas e as ciências 

relativas às propriedades dos corpos inorgânicos? E entre estas ciências e aquelas 

lidando com seres orgânicos, e entre as últimas e o estudo das faculdades da 

                                                 

 

20 Dicotomia significa a divisão de um elemento em partes opostas, na classificação significa a presença ou 

ausência e uma determinada propriedade (POMBO, 1988, p. 6). Vickery (1980, p. 195) explica que o método de 

dividir as ciências em dois grupos ou dicotômica foi amplamente utilizado nas classificações, se espelharam em 

destacados filósofos, como: Francis Bacon (especulativa e derivativa), Hobbes (quantitativa e qualitativa); 

Coleridge (puras e mistas); Shopenhauer (puros e empíricos); Wilhelm Wundt (formais e empíricos); Goblot 

(matemáticos e teóricos) e Karl Pearson (abstratos e concretos).  
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linguagem? E finalmente, não é a conexão desse estudo das linguagens dos 

monumentos, letras e as belas artes também evidentes, e destas para as ciências 

sociais? (AMPÈRE, 1834, p. 17 apud RIVADULLA, 2011, p. 225) 

 

 

Dahlberg (1979) destaca nas palavras de Ampère21 a colocação dos objetos com os 

pontos de vista pelos quais são estudados: 

 

 

Já há algum tempo eu compreendera que, ao tentar determinar as características 

distintivas para a definição e classificação das ciências, é necessário considerar não 

só a natureza dos objetos à qual eles se relacionam, também os pontos de vista sob os 

quais esses objetos podem ser considerados [...] 

 

Com sua origem teórica nas ciências naturais, com importantes criações no ramo da 

eletricidade, Ampère demonstrou sensibilidade na forma de olhar as ciências como um conjunto 

que une todos os campos científicos.   

c) Auguste Comte (1798-1857) - Na obra “Cours de philosophie positive” (1830-1842), 

o francês Auguste Comte, idealizador da filosofia positivista22, propôs uma ciência que chamou 

de física social ou ciência da sociedade, mais tarde conhecida como Sociologia, a qual aplicava 

os critérios de observação e experimentação das ciências naturais aos estudos na sociedade. À 

parte os princípios sociológicos, Comte criou uma classificação das ciências com uma divisão 

linear que se tornou um dos pilares da moderna reflexão epistemológica sobre a ciência. Propôs 

uma nova sintaxe que tem influenciado os modelos de classificação até o tempo presente 

(ALFONSO-GOLDFARB; WAISSE; FERRAZ; 2013, p. 554). Segundo Bliss (1929, p. 341), 

a aceitação e a permanência dos princípios de Comte na classificação das ciências se deu por 

ser bem fundamentada nos princípios científicos e na ordem da natureza.  

                                                 

 

21 AMPÈRE, A. M. Essai sur la philosophie des sciences, or exposition analytique d'une classification 

naturelle de toutes les connaissances humaines. Partie 1-2. Paris, 1834-1843. 

22 De acordo com Japiassú e Marcondes: Comte pode ser considerado não só filósofo, foi também um reformador 

social. “A reforma que defende pressupõe, por sua vez, a reforma do saber, já que a sociedade se caracteriza 

exatamente pela etapa do desenvolvimento espiritual que atingiu. O termo “positivismo” deriva da lei dos três 

estados que Comte formula em sua teoria da história, designando as características globais da humanidade em seus 

períodos históricos básicos: o teológico, o metafísico e o positivo. A característica essencial do estado positivo é 

ter atingido a ciência, quando o espírito supera toda a especulação e toda a transcendência, definindo-se pela 

verificação e comprovação das leis que se originam na experiência” (2008, p. 49). 
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Comte agrupou as ciências seguindo uma ordem de generalidade decrescente e 

complexidade crescente e estabeleceu na hierarquia o critério do grau de positividade, com uma 

prioridade lógica em que os conhecimentos de cada disciplina são dependentes dos 

conhecimentos da anterior na sequência hierárquica, mas não da posterior (NAVARRO, 1995, 

p. 55). Isso significa que a ciência subsequente só faria parte da classificação se a que a originou 

alcançasse o grau de positividade na seguinte sequência: matemática, astronomia, física, 

química, biologia e sociologia (Figura: 3). A sociologia é vista por Comte como “o fim essencial 

de toda a filosofia positivista”, quando alcança sua plenitude (COMTE, 1978, p. xiii).  

É importante para Comte estabelecer junto às ciências especiais um “estudo das 

generalidades científicas”, que corresponde à “filosofia primeira” de Bacon. É por meio desse 

estudo que seriam conhecidas a essência, as relações e o encadeamento ou concatenação entre 

as ciências, de modo a resumir todos esses princípios ao menor número possível de princípios 

comuns, de acordo com os ideais positivistas (ABBAGNANO, 2007, p. 447).   

 

 

Figura 3: Grau de generalidade e complexidade das ciências de Comte 

 

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte 

 

Bliss (1929, p. 341) aponta que a ordem seguida por Comte foi fundamentada na ordem 

da natureza, mas apresentou várias falhas. Dentre elas, não reconheceu como ciências 

fundamentais: a Lógica, a Psicologia, a Religião, a Economia e a Filosofia, sendo apresentadas 

como subordinadas.  Stanley (1884, p. 18) também critica a classificação das ciências de Comte, 
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afirmando que foi imperfeita. Contudo considera superior às anteriores por seguir certos 

princípios científicos, históricos e lógicos.  

A noção de filiação ou de hierarquia nas ciências, baseada nos princípios evolucionários, 

proposta por Comte, rompe com o esquema de ordenação em gênero e espécie de base 

aristotélica, idealizado por Porfírio em forma de árvore23. A subordinação das qualidades 

acontecia a partir do conceito mais geral “substância” até chegar ao conceito de homem, o de 

menor extensão, mas o de maior compreensão (Figura: 4). Porfírio sistematizou os universais 

ou ideias gerais (gênero, espécie, diferença, propriedade e acidente) utilizados por Aristóteles 

para definir um ser (JAPIASSÚ e MARCONDES, 2008, p. 18 e 221).   

 

Figura 4: Árvore de Porfírio 

 

Fonte: Wikipedia 

  

Vickery (1980, p. 196) afirma que a ordenação seriada proposta por Auguste Comte 

expressa uma verdade importante: a dependência das ciências “Cada ciência era instrumental 

                                                 

 

23 Porfírio utilizando o princípio de oposição de Platão e de Aristóteles, apresentou uma classificação dicotômica 

para explicar o processo de divisão das classes, conhecida como “Árvore de Porfírio” ou “Árvore de Remée”, por 

ter sido divulgada pelo filósofo francês Pierre de la Remée (PIEDADE, 1983, p. 61). A autora explica que: “A 

substância corresponde ao gênero cuja característica é a “existência”. Dividindo-se pela característica 

“corporalidade”, obtêm-se as espécies “corpórea” e “incorpórea”. A classe “corpórea”, transformada em gênero, 

dividida pela característica “vida”, resulta nos corpos “animados” e “inanimados”. O gênero orgânico, dividido 

pela característica “sensibilidade”, resulta nas espécies “sensível” (animais) e “insensível” (vegetais). Dividindo a 

primeira pela característica “razão”, teremos “racionais” e “irracionais”. No último nível, Porfírio reconhece as 

diferenças pessoais” (PIEDADE, 1983, p. 62).   
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com relação àquelas que a seguiam na série, e fornecia assunto para aquelas que a precediam”. 

Mas nada além disso, pois não revelavam a natureza das relações entre as classes, por ex.: quais 

características essenciais possuem a Física e a Química para que a Física fosse uma ferramenta 

de estudo da Química, e a Química viesse a fornecer material para pesquisa da Física? 

Flint (1904, p. 180-181) afirma que Comte errou ao estabelecer a filiação das ciências, 

e para isso utiliza a formação do processo de raciocínio na formação do conhecimento. Observa 

que: 

 

Se a formação das ciências fosse um processo exclusivamente indutivo, a lei do 

desenvolvimento das ciências seria de um movimento contínuo da complexidade e 

particularidade para simplicidade e generalidade; se exclusivamente dedutivo, a lei 

resultante deveria ser apenas o oposto, e precisamente o que Comte supôs ser, de um 

avanço ininterrupto do geral para o especial, do simples para o complexo, do abstrato 

para o concreto; mas o processo de descoberta científica é tanto indutivo como 

dedutivo, a ordem da evolução das ciências não pode ser completamente ou 

continuamente na direção indicada e não pode ser tão absoluta em si mesma ou tão 

facilmente verificável por nós como Comte nos fez acreditar. Ao estabelecer sua lei 

da filiação das ciências negligenciou tudo o que é empírico e indutivo nas ciências, 

tratou cada ciência como se tivesse sido uma verdade única, e assumiu que a ordem 

da sucessão das ciências foi determinada exclusivamente pela razão dedutiva pura. 

 

 

Flint (1904, p. 182) também destaca que o processo para tornar o conhecimento 

científico, envolvido na indução e dedução, generalização e especialização, na análise e na 

síntese, conduz ao pensamento de que as ciências surgem em conjunto e se influenciam 

mutuamente, em uma extensão não reconhecida por Comte, ainda que algumas ciências sejam 

naturalmente antecedentes de outras, com maior desenvolvimento dos fenômenos mais gerais 

do que os especiais.  

Navarro (1995, p. 56) explica que a potencialidade do sistema seriado como alternativo 

aos sistemas em árvore ou arbóreos foi explorada por Ranganathan, que implicitamente critica 

o método seriado, tanto quanto sob o entendimento da obrigação lógica de eleger um único 

aspecto da realidade e converter em critério de divisão, como pelo da precariedade lógica, de 

se optar por uma combinação de variados critérios classificadores que, por sua vez, fariam 

aumentar o potencial explicativo da realidade, ou o contrário, diminuiria sua eficácia como 

sistema classificador. A saída encontrada por Ranganathan foi incluir nas classes cinco 

categorias: personalidade, matéria, energia, espaço e tempo. 

Quanto à dicotomia do conhecimento em abstrato e concreto, Vickery (1980, p. 195-

196) explica que foi utilizada na classificação por Augusto Comte (1830) quando diferenciou 
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duas classes de Ciência Natural. A classe abstrata deve se ocupar com a descoberta das leis que 

regulam os fenômenos em todos os casos concebíveis, e a classe concreta com objetivo de 

aplicar essas leis à história real dos seres existentes. Bliss (1929, p. 198) se posicionou de forma 

contrária a essa divisão, ao que ele chamou de “erro abstrato-concreto”, afirmando que essa 

distinção subsiste no pensamento, mas não possui êxito na divisão das ciências.  

Tanto foram diversos os termos utilizados em tentativas repetidas e contraditórias para 

as dicotomias, como também foram as ciências que fariam parte de cada grupo. Esse período 

ficou marcado como de “confusão intelectual”. Vickery (1980, p. 196) conclui afirmando “[...] 

que não existem ciências totalmente especulativas, puras, formais, normativas, abstratas, 

fundamentais, gerais ou exatas – ou o oposto.” Demonstra concordar com a afirmação de Bliss 

quando declara que “as ciências são todas parcialmente abstratas e teóricas, e parcialmente 

concretas e descritivas.” São frustradas as tentativas dos classificacionistas do séc. XIX em 

encontrar uma base de divisão para as ciências que substituísse a aristotélica.  

Navarro (1995, p. 55) destaca que o agrupamento hierárquico e seriado foi combinado 

em uma aplicação original na Classificação Decimal de Dewey, criada em 1876. A divisão da 

tabela segue dez árvores hierárquicas em que cada uma apresenta uma subordinação dos 

elementos da série anterior.   

O século XIX foi dominado por uma concepção idealista, mental e subjetiva para criação 

de estruturas classificatórias, acrescido da escolha das disciplinas tradicionais como base para 

as classificações, que ofereceu dificuldades ao estabelecimento de sólidos princípios de divisão. 

Os diversos tipos de dicotomias não apresentavam orientação que garantisse seguir o mesmo 

princípio até ao nível dos detalhes dos assuntos (VICKERY, 1980, p. 200). 

Vickery (1980, p. 200) revela que, contrário ao ponto de vista idealista, C. W. Shields24 

afirmou que: “um esquema filosófico das ciências deveria basear-se nos fatos que as mantêm, 

mais do que nas ideias que elas envolvem.” Complementa ressaltando que esse esquema deveria 

diferenciar a classe dos fatos verificados cientificamente e demonstrar os reais relacionamentos.  

Shields reconheceu três classes de fatos ou fenômenos nas ciências naturais – a física, a química 

e a orgânica.   

                                                 

 

24 SHIELDS, C. W. Philosophia ultima, 3. Ed. Nova Iorque, 1888.  
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Desse modo, começa a surgir nas classificações uma análise materialista. Navarro 

(1995, p. 57) lembra que essa troca de posição, entre idealismo e materialismo, baseado nas 

características dos fenômenos estudados, levou a um segundo tipo de dicotomia nas ciências: 

as ciências físicas ou naturais e as ciências normativas ou humanas. Essa divisão, como vista 

anteriormente, é a que Ampère havia criado, conjugando a perspectiva hierárquica e 

dicotômica, a qual, junto da classificação de C. S. Peirce, foi um dos poucos sistemas que 

subdividiram detalhadamente as ciências. 

Navarro (1995, p. 58) também destaca que foi apenas com o neopositivismo, no século 

XX, que o dualismo nas ciências perdeu força e deu lugar a propostas de unificação interna de 

cada uma das grandes disciplinas. Foi a forma de resgatar a perspectiva científica global perdida 

com a especialização e a dispersão disciplinar. Segundo o mesmo autor, houve uma mudança: 

a concepção de mapa universal das ciências deu lugar à elaboração de muitos e variados mapas, 

com um duplo olhar, voltado para a “intrageografia”, direcionada para a busca das 

características das regiões internas de cada disciplina, que condicionam sua relação com o 

restante das ciências, e a “kinegeografia”, com suas preocupações voltadas para o movimento 

das fronteiras das ciências, observando os fundamentos epistêmicos e sociológicos que 

influenciam no avanço, no atraso e na capacidade diretiva ou aglutinadora de cada ciência.  

 

 

Trata-se de uma orientação dominada pelo desejo de conseguir uma unificação das 

ciências não a partir de suas características intrínsecas, mas das redes de relações 

tecidas entre elas no campo dos métodos e paradigmas, o qual representa, em grande 

medida, uma resposta crítica e reformadora de um ambiente caracterizado pela 

superespecialização em seu sentido mais negativo do trabalho científico (NAVARRO, 

1995, p. 58).  

 

  

 Percebe-se, de forma implícita, as preocupações com os interesses dos campos 

interdisciplinares, a dinâmica científica evidenciando o movimento entre as fronteiras da 

ciência, determinado pelas demandas sociais. 

c)  Herbert Spencer (1820-1903) - Autor da obra “The Classification of Science”, 

publicada em 1854, Herbert Spencer é um filósofo inglês, positivista, conhecido por ter 

formulado a “Teoria da Evolução” (1852), anterior à teoria de Darwin (1859). Exerceu 

significativa influência na sociedade americana no início do século XX. Com o movimento de 

classificar as ciências chamou a atenção de intelectuais da Europa e dos Estados Unidos 

(DOUSA, 2011, p. 78).  
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Spencer foi crítico da proposta de dependência entre as ciências de Comte, afirmando 

que a representação em série resultava em erro lógico e histórico. Para Spencer uma 

classificação verdadeira deve possuir, em cada classe, os objetos com maior número de 

características comuns e as características que são comuns aos objetos que constituem um só 

todo e não pertencem a outros objetos, esses são mais importantes porque envolvem maior 

número de características subordinadas (SPENCER, 1900, p. 9).  

Para Stanley (1884, p. 266), enquanto Comte seguiu princípios variados e divergentes, 

o que levaria a classificações incoerentes, Spencer seguiu um único princípio, o da 

concretividade crescente.  Em seu esquema Spencer estabeleceu a divisão em três grupos: o 

abstrato – relacionado as formas de relações ideais; o abstrato-concreto – trata das realidades 

que se manifestam em modos diferentes, separados artificialmente entre si; e o concreto – que 

possui como termos relacionados às combinações de forças heterogêneas que constituem os 

fenômenos reais (VICKERY, 1980, p. 195).  

Como demonstrado na Figura: 5, Spencer (1900, p. 25) explica que a Lógica e a 

Matemática são consideradas como ciências abstratas por generalizar em leis as relações 

qualitativas e quantitativas independente dos objetos; Mecânica, Física e Química, dentre 

outras, são consideradas abstrato-concretas por chegarem ao fenômeno concreto a partir do 

abstrato, possuindo o objetivo de generalizar as leis de relações que obedecem às propriedades 

da matéria e do movimento quando elas são, cada uma particularmente, separadas de todas as 

circunstâncias fenomenais que as modificam na realidade. Essas ciências “[...] se ocupam do 

ser em seu modo universal e de seus diversos modos particulares considerados como 

independentes, estabelecem os termos de suas relações como simples e homogêneos, caracteres 

que jamais apresentam na natureza” (SPENCER, 1900, p. 25). Ele declara que todas as ciências 

abstrato-concretas têm o objetivo da explicação analítica dos fenômenos.  

  

 

As verdades descobertas são todas apresentadas, não como verdades que se mostram 

neste ou naquele objeto particular, mas como verdades que podem ser afirmadas 

universalmente da matéria e do movimento, consideradas em suas formas gerais ou 

especiais, independentemente dos objetos particulares e dos lugares que podem 

ocupar no espaço (SPENCER, 1900, p. 23-24). 

 

 

   

O autor atribui como ciências concretas, a astronomia, a geologia, a biologia, a 

psicologia, a sociologia, dentre outras, as quais possuem como objeto o real como oposto ao 
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que é ideal completa ou parcialmente. Seu objetivo não é separar e generalizar os elementos de 

todos os fenômenos, mas de explicar cada fenômeno como produto desses elementos 

combinados. Ou seja, não é descobrir os fatores dos fenômenos, mas descrever os fenômenos 

produzidos tal como o universo os apresenta em circunstâncias variadas (SPENCER, 1900, p. 

25-28).  

 

Figura 5: Principais divisões da ciência de Spencer 

 

Fonte: Spencer (1900, p. 12) 

 

Bliss (1929, p. 348) tece algumas críticas às formulações de Spencer, principalmente 

quanto a sua alegação que não existe filiação verdadeira. Afirma que mesmo tendo criticado 

Comte quanto à dependência entre as ciências e a ordem seriada, incorreu no mesmo erro ao 

afirmar que o abstrato é instrumental para os outros dois grupos, e ainda que o segundo 

“abstrato-concreto” é instrumental para o terceiro, o concreto. Para Bliss (1929, p. 348) todos 

estariam em grau de dependência, formando uma série, assim como as ciências dentro de cada 

um deles.  

A despeito dessa e de outras críticas, a filosofia de Spencer, principalmente seus 

princípios evolucionistas, influenciaram consideravelmente a construção de classificações 

bibliográficas. Spiteri (1995, p. 2-3) relata que seus princípios foram observados pelo 

classificacionista E. C. Richardson, como também foi um dos fundamentos da teoria dos níveis 

integrativos.  Paul Otlet, seguidor do positivismo e do evolucionismo, estudou os princípios de 

Comte e Spencer, o que demonstra o impacto das ciências naturais na classificação bibliográfica 

no início do século XIX (HEUVEL, 2014, p. 466). Huckaby (1972, p. 100-101) afirma que 

Spencer se empenhou em estabelecer níveis de integração. A evolução envolvia a passagem da 
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homogeneidade para heterogeneidade, do mais simples ao mais complexo com maior clareza e 

certeza na integração. Esses princípios também influenciaram a forma como J. D. Brown 

ordenou as principais classes de seu esquema. 

Os princípios de Comte e Spencer foram tão influentes que Bliss (1929, p. 345) declarou 

que: “Esses dois juntos, muito têm contribuído para estabelecer a ordem das ciências agora 

aceitas no consenso científico e educacional”.  

 

3.6 Uma abordagem contemporânea da organização dos saberes  

 

O movimento do conhecimento multi-inter-transdisciplinar tem se intensificado na 

contemporaneidade e permanece como uma questão desafiadora nos estudos de Organização 

do Conhecimento. As integrações, os empréstimos e as aproximações entre os saberes têm 

colocado em xeque a forma disciplinar de se lidar com o conhecimento, consolidada por séculos 

nas instituições de ensino e seguida pelas estruturas classificatórias.  As disciplinas fecham o 

conhecimento em torno de seus objetos, são fracionadas em seu entendimento sobre as coisas 

e a realidade e não são mais capazes de responder isoladamente aos problemas da realidade. 

Silva (2004, p. 38) argumenta que: “[...] a diversificação continuada e a explosão repetida do 

conhecimento tornam cada vez mais difícil manter o approach tradicional do ensino de 

graduação, baseado no oferecimento de um vasto e crescente número de programas 

especializados”. Domingues et al. (2004, p. 17) relatam que a comunidade acadêmica busca 

uma nova prática científica, “[...] fundada não mais nas alternativas do generalista e do 

especialista, mas numa simbiose dos dois.” 

Fonseca (1976) considera que o primeiro autor a reconhecer as questões 

interdisciplinares foi o professor de Lógica Stanley Jevons, em sua famosa e mais conhecida 

afirmação, tantas vezes citada, de que a classificação de assuntos seria “um absurdo lógico”. 

Fonseca analisa o contexto da citação e o identifica como precursor do conceito de 

interdisciplinaridade em se tratando da classificação de livros:  

 

 

A classificação por assuntos poderia ser um método extraordinariamente útil se fosse 

viável, mas a experiência mostra ser ela um absurdo lógico (a logical absurdity). 

Classificar as ciências é um trabalho tão difícil quanto complicadas são as relações 

entre elas. Mas no caso de livros a complicação é exageradamente maior, porque o 
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mesmo livro pode tratar de diferentes ciências, ou pode discutir um problema que 

envolve muitos campos do conhecimento (JEVONS25, 1887, p. 715 apud FONSECA, 

1976). 

 

 

Em sua obra, o autor cita alguns exemplos do que hoje conhecemos como 

interdisciplinaridade, mas naquele momento demonstra o motivo de tal pensamento: 

 

 

Um bom trabalho sobre máquina a vapor ficará antiquado, na medida em que deixe 

de investigar os primeiros esforços para sua descoberta: puramente científico, quando 

se considera os princípios de termodinâmica nela implícitos; técnico, quando se atenta 

para os meios mecânicos de aplicação de tais princípios: econômico, quando se julga 

os resultados industriais da invenção; biográfico, quando se destaca as vidas dos 

inventores. A história da Abadia de Westminster pode pertencer, igualmente, à 

história da arquitetura, à histórica da Igreja ou à história da Inglaterra. Se 

abandonamos a tentativa, procurando estabelecer um arranjo de acordo com a 

classificação natural das ciências, formando amplos grupos práticos, ficaremos 

continuamente perplexos diante da ocorrência de casos intermediários, diferindo as 

opiniões tão ad infinitum quantos sejam os detalhes (JEVONS, 1887, p. 715 apud 

FONSECA, 1976). 

 

 

A problemática levantada por Jevons talvez tenha despertado nos classificacionistas a 

real visão do problema e suas implicações para a atividade de classificação, ou seja, um objeto 

pode ser alvo de diversos estudos, todos igualmente importantes, tanto separadamente em 

relação a um aspecto ou outro, quanto conjuntamente. Sayers (1915, p. 17), como professor e 

colega inspirador dos classificacionistas tratados nesta pesquisa, orientava a leitura de um 

capítulo da obra de Stanley Jevons, que tratava sobre os diversos tipos de classificação 

científica, e de cujo tópico intitulado Index Classifications a citação acima foi retirada.   

Ainda em uma fase inicial, estas questões começaram a ser observadas pelos 

classificacionistas já no final do século XIX, ao idealizarem estruturas que tomavam como base 

as classificações filosóficas e científicas (LANGRIDGE, 1978, p. 13). Maltby (1975, p. 29) 

sinaliza que classificacionistas como Richardson e Bliss acreditavam que poderiam utilizar a 

base das classificações construídas por filósofos e cientistas para a classificação de livros. 

                                                 

 

25 JEVONS, Stanley. The principles of Science: a treatise on logic and scientific method. Nova Iorque: Dover 

Publications, 1958.  
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Sendo esta fundamentalmente uma classificação do conhecimento ou de ideias, seriam 

necessárias adaptações para alcançar a complexidade do conhecimento como encontrado nos 

livros. Os contornos desta problemática foram percebidos e vêm sendo acompanhados pelo 

desenvolvimento teórico dos classificacionistas, o que indica a insatisfação com a estrutura 

disciplinar comumente utilizada. Ao idealizarem estruturas classificatórias, esses pesquisadores 

vislumbraram essas questões mesmo antes do surgimento de estudos mais consistentes sobre o 

assunto. Em 1906, Brown deu indícios de reconhecer as fragilidades disciplinares, problema 

que só viria a ser debatido décadas mais tarde.  

O conhecimento multidimensional materializado em documentos é disponibilizado em 

diversificados tipos de itens informacionais, principalmente os de acesso online, com formatos, 

fontes e finalidades variadas, e reunidos em espaços como repositórios, portais, plataformas 

governamentais, dentre outros, que possuem como características a não linearidade, a 

descentralização, a interconectividade, a interdependência e a multiplicidade. Esses espaços 

demandam informação estruturada e sistematizada em esquemas classificatórios, de modo a 

facilitar não apenas a atividade de recuperação da informação, mas também a visualização das 

ligações e dos relacionamentos existentes entre o conteúdo desses itens informacionais.  

Os estudos na área de Organização do Conhecimento começam a abordar as questões 

do conhecimento multidimensional ao reconhecerem as classificações enumerativas com a 

abordagem top-down como inadequadas à representação do conhecimento. Esta abordagem tem 

como base um universo do conhecimento finito, estruturado como um todo de forma 

hierárquica, em subdivisões, até que o conceito individual seja alcançado, guardando 

semelhanças com a classificação científica. Em contraposição, a abordagem bottom-up tem 

como premissa o “universo do sistema de conceitos”, entendendo que o universo é infinito, que 

o conhecimento é formado pela combinação de unidades conceituais e tendo como principal 

exemplo as estruturas facetadas. Exemplo dessa estrutura é o trabalho pioneiro de Ranganathan 

na Colon Classification (CC) segundo as afirmações de Beghtol (2008), Miksa (1992, 1998), 

Campos (2001), La Barre (2006).  

Entretanto, Smiraglia e Heuvel (2011) e Heuvel e Akdag (2011) fazem uma análise 

histórica e afirmam que a CDU também se coloca nessa fase de transição do universo do 

conhecimento para o universo do conceito, defendendo esse posicionamento por meio da 

análise dos esboços e desenhos deixados por Paul Otlet e Henri La Fontaine, idealizadores da 
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CDU, e se apoiando nos trabalhos de Donker Duyvis26 (1951; 1953) e Rayward (1994). Esses 

autores afirmam que as noções de sistemas “top-down” e “bottom-up” já estavam presentes nos 

trabalhos que envolviam a CDU, desde antes de 1904, data de sua primeira edição.  É de Duyvis 

(1965) a afirmação de que as duas únicas classificações a abordar o conhecimento 

multidimensional são a CDU e a CC.   

Esta abordagem analítica, em Otlet, é associada ao Princípio Monográfico, pelo qual os 

documentos de qualquer formato são decompostos em suas partes essenciais, ou seja, mantendo 

sua própria identidade, extraem-se seus elementos informativos, que são recombinados em 

novas entidades ou conjuntos de conhecimento como livros, atlas, museus, enciclopédias; o que 

se assemelha ao processo característico do universo dos conceitos (SMIRAGLIA; HEUVEL; 

DOUSA, 2011).   

Os autores relatam que Otlet tentou criar interfaces capazes de lidar com a complexidade 

da multidimensionalidade do conhecimento em seu sistema de classificação, para desse modo 

tentar chegar a uma integração ou a uma síntese do conhecimento em um Sistema de 

Organização do Conhecimento (SOC). 

Em analogia à precisão da linguagem da química e, portanto, aproximando-se da teoria 

atomista,27 Otlet afirma que:  

 

 

Uma palavra [...] não apenas evoca o objeto nomeado em sua forma concreta, mas 

também pela associação lógica, todas as características e atributos do objeto, do 

mesmo modo que a fórmula de um composto expressa suas relações e rapidamente 

torna seus elementos evidentes (OTLET, 1891-189228, p. 19 apud SMIRAGLIA; 

HEUVEL; DOUSA, 2011). 

                                                 

 

26 DONKER DUYVIS, F. The UDC: What it is and what it is not, Review of Documentation XVIII (2), 1951, p. 

99-105.  

DONKER DUYVIS, F. On the future work of comparison of classifications. In.: CHANDRASEKHARAN, K. 

(Ed.) Library Science in India. Silver Jubilee Volume. Madras: Madras Library Association, London 

Blunt&Sons Ltd., 1953, p. 32- 37. 

27 Heuvel (2014, p. 469) argumenta que a ideia da pesquisa pelas menores partículas do conhecimento em Otlet, 

resultado do Princípio Monográfico, está associada às discussões sobre a teoria atomista e a seu contato direto com 

Wilhelm Ostwald, vencedor do Prêmio Nobel de Química, além de seus debates com Ludwig Boltzman. O 

Princípio Monográfico tem traços semelhantes ao Monographieprinzinp, descrito como “o princípio da 

preservação independente das menores peças do pensamento”.   

28 OTLET, P. On the structure of classification numbers. In: RAYWARD, W. B. International organisation and 

dissemination of knowledge: selected essays of Paul Otlet. Amesterdam: Elsevier, 1990. [Originalmente 

publicado como “Sur la structure des nombres classificateurs”, IIB Bulletin 1 (1895-1896, 244-249]. 
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Importante destacar que, assim como Richardson, Otlet classifica tanto objetos ou coisas 

materiais quanto não materiais, contudo com uma importante diferença no que diz respeito à 

interação entre os objetos do conhecimento e os pontos de vista. Rayward (1990) evidencia o 

posicionamento de Otlet, em 1896, nas Rules for the Development of the Decimal 

Classification:   

 

Os objetos do conhecimento são ambos materiais [...] e entidades intelectuais, ideias, 

conceitos. Esses dois tipos de objetos podem ser considerados por dois pontos de vista. 

Do primeiro ponto de vista, podem ser vistos como completos em si, como a 

totalidade, como um todo concreto. Do segundo ponto de vista, são vistos em termos 

de suas relações com outros objetos ou como partes de uma entidade abstrata. 

Enquanto uma classificação sempre envolve o ponto de vista abstrato e lida com 

objetos nos relacionamentos com cada outro, é necessário estar consciente que os dois 

pontos de vista interagem constantemente. Por exemplo: plantas podem ser 

consideradas do ponto de vista da morfologia, fisiologia, economia e geografia 

(RAYWARD, 1990, p. 64).  

 

 Ao reconhecer as múltiplas visões, de acordo com os pontos de vista, Otlet considerou 

os domínios ou disciplinas do conhecimento. A forma encontrada para demonstrar as várias 

dimensões e as relações entre os objetos do conhecimento valeu-se da transcrição analítica das 

informações nos cartões bibliográficos de oito lados. As abas em cada lado do cartão seriam 

proporcionais ao número de títulos, de modo a permitir a ordem não linear da organização do 

conhecimento que, combinado com os outros, resultava na visualização dos objetos do 

conhecimento nos espaços multidimensionais (HEUVEL, SMIRAGLIA, 2013, p. 61). Desse 

modo, o que havia sido classificado hierarquicamente, poderia ser selecionado por meio da 

consulta aos cartões suspensos, passando de uma consulta manual para outra, mecanizada 

(HEUVEL, RAYWARD, 2011).  O crescente número de publicações, a grande quantidade de 

combinações possíveis e diversas dificuldades operacionais impediram a completa extração da 

complexidade do conhecimento e a recuperação da informação (HEUVEL, 2014, p. 470).  

 Heuvel (2014, p. 471) destaca que, diante de tais dificuldades, Otlet busca uma solução 

por meio da redução da dimensão. Consciente das dificuldades para a síntese das dimensões, 

esse autor estudou as noções de espaço e tempo e suas implicações para uma síntese do 

conhecimento universal nas obras de Samuel Alexander, Bertrand Russell e Alfred North 
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Whitehead. Esses estudos deixaram claro que o universo das ideias e aquele dos documentos 

não poderiam ser completamente integrados em uma classificação sintética, resultando em um 

tipo de classificação intitulada Structure and Classification of Knowledge: general 

considerations and Synoptic Table, em 1928, que Otlet esboçou como uma revisão da CDU. 

Nesta classificação, ele diferenciou objetos, seres, ideias e fatos.   

 Em resumo, o conhecimento multidimensional foi trabalhado por Otlet, quando de suas 

idealizações que visavam extrair partes significativas do conhecimento publicado até aquele 

momento. Isto incluía textos, fórmulas, imagens, sons, dentre outros que, representados em 

fichas, formariam um repertório universal e poderiam ser ordenados de modo multidimensional 

e recombinados mecanicamente em novos formatos de publicações. Isto significaria a 

substituição do livro por uma base de dados de cartões, na qual “cada elemento intelectual 

corresponderia a um elemento físico. Criaria uma estrutura, de tal modo que qualquer 

combinação de ideias, noções e fatos seria possível” (OTLET29,1911 apud HEUVEL, 2013, p. 

469), as pessoas acessando os dados que desejassem. Para Otlet, a única forma de ordenar esse 

conhecimento seria considerando-o em suas várias dimensões. 

 Shera e Egan (1956, p. 51) relatam que três componentes estão envolvidos na 

classificação bibliográfica: o conhecimento, os objetos estudados e os agentes; isto por que de 

alguma forma estão relacionados na produção textual.  Afirmam que: “A melhor solução parece 

ser o sistema multidimensional, que permite separar esquemas para cada elemento necessário, 

com a possibilidade de inter-relacionar os esquemas separados quando e onde desejados.”   

 Ranganathan também abordou questões relacionadas às várias dimensões do 

conhecimento no espaço intelectual. Suas preocupações foram diferenciadas, mas também 

envolviam a recuperação da informação, com foco na formação de assuntos e na atribuição de 

categorias. 

 Ao propor uma classificação dinâmica, reconheceu a natureza do conhecimento como 

multidimensional e defendeu a classificação multidimensional de acordo com as complexas 

necessidades dos usuários (XIAO, 1994).  Ao relatar o propósito da classificação, faz a seguinte 

afirmação:  

 

                                                 

 

29 OTLET, P. L’Avenir du Livre et de la Bibliographie, IIB Bulletin, n. 16, p. 275-296, 1911. 
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O pensamento é multidimensional. Mas somos seres unidimensionais - isto é, ainda 

preferimos que todas as coisas sejam tratadas para serem organizadas em uma 

dimensão... Isso significa que a classificação é essencialmente uma transformação de 

um universo multidimensional em unidimensional. Espera-se que as máquinas 

realizem essa transformação (RANGANATHAN, 1951, p. 96). 

 

 

 Esse processo de transformação do conhecimento multidimensional para uma única 

dimensão, para uma forma linear, acontece devido à adequação à notação numérica ou 

alfanumérica e à reunião dos assuntos relacionados. As obras seguem uma ordem linear nas 

estantes (RANGANATHAN, 1967a, p. 224), que deve demonstrar na notação as temáticas do 

conteúdo que codificam e, assim, precisar sua localização. 

 As considerações de Ranganathan quanto ao conhecimento multidimensional estão além 

da representação dos assuntos na notação. Elas fazem parte de toda a construção teórica do 

autor, suas preocupações sendo induzidas pelas questões que envolvem a formação e a 

recuperação de assuntos compostos. A vivência com o conhecimento interdisciplinar foi mais 

presente em Ranganathan, devido ao avanço temporal, do que nos demais classificacionistas 

abordados nesta pesquisa. As inquietações quanto ao aspecto evolutivo do conhecimento foram 

essenciais para a criação da teoria dinâmica, como será abordado no item 5.4.1. O autor 

reconheceu as constantes transformações do conhecimento e a necessidade dos novos termos 

se ajustarem à estrutura classificatória sem muito esforço.  

 Seu interesse na forma como o conhecimento surge, como também na importância da 

formação dos micro assuntos e sua aplicação, são indícios de sua preocupação com as várias 

dimensões do conhecimento, identificados por Ranganathan de acordo com o número de 

dimensões. Nesse sentido, Ranganathan (1967a, p. 377) define a dimensão como “[...] o grau 

de multiplicidade de um agregado conforme determinado pelo número de parâmetros 

necessários e suficientes para identificar qualquer um de seus membros, isto é para diferenciá-

los dos demais”. Isso significa que o número de dimensões é o número de parâmetros, que é 

designado como uma constante arbitrária caracterizada por cada um de seus valores 

particulares. Na classificação, eles correspondem a cada uma das sucessivas características para 

se chegar a uma ideia isolada.  

  O sistema é unidimensional se um membro for caracterizado por apenas um parâmetro. 

Do mesmo modo, é bidimensional se um membro for caracterizado por dois parâmetros, e assim 

sucessivamente. O número de dimensões será proporcional ao número de características, 
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associadas à semelhança e à diferença pelas quais as entidades podem ser reunidas. 

Ranganathan (1967a, p. 378) cita o exemplo das plantas na agricultura, utilizando três 

características sucessivas: a utilidade, a parte da planta dominantemente em uso e a planta 

cultivável. Observado dessa forma, o universo das plantas na agricultura é tridimensional. 

 Explica que, nas classificações enumerativas, o número de dimensões de um assunto 

consiste no número de características usadas para se chegar até ele (RANGANATHAN, 1967a, 

p. 378).  Também apresenta uma detalhada explicação do número de dimensões em cada tipo 

de assunto. Alguns dos quais seriam: o assunto básico ou principal é um, acrescido pelo número 

de etapas de divisão usadas na derivação do assunto principal; a ideia isolada é o número das 

características usadas para se chegar nela; o assunto composto é a soma do número de 

dimensões de cada uma de suas facetas e o assunto complexo é a soma do número de dimensões 

de cada uma de suas fases mais um, menos o número de fases (RANGANTHAN, 1967a, p. 

379-380).  

 A proposta teórica apresentada por Ranganathan possibilitou liberdade ao 

classificacionista no trabalho de estruturação de domínios do conhecimento. A análise por 

facetas significa que os conceitos superordenados podem ser analisados por mais de um critério, 

ou como afirma Barbosa (1969, p. 166) “[...] cada aspecto desse assunto pode ser visto como 

as manifestações de certas características ou facetas que obedecem a postulados pré-

determinados”. Essa forma mostra-se mais coerente com a multiplicidade de assuntos atuantes 

em domínios do conhecimento. Por esse motivo, o método tem se mostrado útil na recuperação 

da informação na Web.  

 A informação digital pode ser acessível em diferentes formatos, como também pode 

congregar diversos tipos de mídia. Comumente, apresentam temáticas abrangentes, diversos 

assuntos sendo tratados, de modo a favorecer um público ampliado e múltiplo. Nesse sentido, 

os estudos demonstram:   

 

[...] a adequação da categorização facetada, não apenas para documentos textuais, mas 

também para outras formas de suportes de informações. A categorização facetada 

pode fornecer pontos de entrada multidimensionais e, portanto, estruturados, ao 

conteúdo do documento e, assim, dar acesso intelectual ao conhecimento gerado e 

armazenado (INGWERSEN; WORMELL, 1992, p. 199). 

 

 

 No ambiente virtual, é interessante que as informações sejam acessadas por diferentes 

pontos de acesso, o que exige estruturas classificatórias poli-hierárquicas, quando um termo 
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específico pode ser subordinado a mais do que um termo genérico. Campos (2001, p. 88) 

aconselha que, no caso dessas estruturas serem extensas e complexas, deve-se “[...]dividi-las 

em inúmeras monohierárquias, com referência cruzada entre elas.” Nos ambientes virtuais, 

essas estruturas são úteis principalmente no mapa de busca, pois explicitam as relações entre os 

termos de forma mais clara para o usuário.    

 Ranganathan reconheceu o conhecimento como dinâmico e multidimensional na 

formação de assuntos, idealizando uma estrutura classificatória que também fosse dinâmica e 

multidimensional. Ao analisar um assunto, ele propôs identificar cada ideia, cada um dos vários 

componentes e, em seguida, a correta identificação das respectivas categorias ou facetas de 

acordo com as dimensões eleitas em cada contexto. Foi um trabalho pioneiro e diferenciado dos 

até então desenvolvidos, que possui amplas possibilidades de aplicação, tanto em acervos e 

ambientes informacionais pequenos e especializados, como em grandes e abrangentes, com 

princípios teóricos úteis e aplicáveis a todo tipo de informação, tanto para recuperação como 

para visualização e navegação.  

 As questões do conhecimento multidimensional, como idealizadas por ele, são o reflexo 

do estado do conhecimento nos ambientes de geração e uso com as limitações disciplinares em 

abordar problemas complexos.  

 De acordo com Austin (1969), essa foi a constatação do CRG e a motivação para 

construção de uma nova proposta classificatória, que oferecesse maior hospitalidade aos novos 

assuntos e também apoiasse a recuperação da informação por máquinas. Contrário ao 

entendimento dominante e naturalizado da divisão disciplinar, o CRG propõe começar 

analisando os conceitos na formação de assuntos. Seus membros envolvidos na classificação 

especializada, mas com objetivos de construir uma classificação abrangente do conhecimento, 

concluem que os conceitos básicos são de dois tipos: representam entidades ou representam 

atributos das entidades. Definiram entidades como coisas concretas ou abstratas, e todo o 

restante como atributos ou propriedades que qualificam as entidades. Assim, dois vocabulários 

de termos são gerados e uma notação é atribuída a cada termo. O relacionamento é indicado por 

operadores como expresso no assunto, de forma a criar uma linguagem de recuperação. Em 

seus estudos concluíram que as entidades seriam a base principal do esquema e a Teoria dos 

Níveis Integrativos estabeleceria a sequência, ou seja, uma ordem útil e lógica a ser seguida nas 

entidades materiais ou artefatos e nas entidades identificadas como construções mentais ou 

mentefatos. Dessa forma, resolveram parcialmente a questão que envolvia a hospitalidade de 
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novos termos e a problemática dos termos compostos, que seriam tratados separadamente de 

forma analítico sintética.  

 De acordo com Gnoli e Poli (2004, p. 154), foi Douglas Foskett quem introduziu o 

princípio dos Níveis Integrativos na classificação bibliográfica e a proposta foi analisada em 

detalhes por Derek Austin no âmbito das atividades do CRG. Foskett (1978, p. 203) relata que 

a Teoria dos Níveis Integrativos foi considerada como princípio para classificação proposta 

pelo CRG em resposta a pergunta: “Como se define a classe principal?”.  Ele afirma que esta 

teoria considera que:  

 

 

o mundo de entidades evolui do mais simples para o mais complexo pela acumulação 

de propriedades ou influências no meio ambiente. Cada entidade preserva sua 

integridade por meio do relacionamento entre suas partes, mas à medida que as 

relações entre a entidade e o ambiente se tornam mais complexas, a entidade se 

desenvolve e, no devido tempo, uma agregação de entidades ou propriedades torna-

se um novo todo de natureza mais complexa. Ou seja, a entidade original, 

estabelecendo relacionamentos com outras entidades, que a princípio podem ser leves 

e temporárias, gradualmente estabelece conexões mais firmes e eventualmente liga as 

outras entidades a si mesma inextricavelmente, formando uma nova entidade com 

suas próprias propriedades e relações únicas entre suas partes. Destas partes, a 

entidade original formará uma. Assim, cada entidade inteira é maior que a mera soma 

de suas partes; a razão é que as relações entre as partes são tão importantes quanto as 

próprias partes, e se essas relações são quebradas, a entidade deixa de possuir sua 

integridade ou sua identidade, e torna-se não mais que um amontoado de fragmentos 

(FOSKETT, 1978, p. 204).  

 

 

Essas construções teóricas foram retomadas mais recentemente na área de Organização 

do Conhecimento, principalmente, nos trabalhos de Mills e Broughton (1977) na revisão e 

atualização da classificação de Bliss, intitulada Bibliographic Classification, 2. edição, (BC2); 

no Information Coding Classification (ICC) proposto por Dahlberg (2008) e na Integrative 

Levels Classification (ILC) desenvolvido por Gnoli desde 2004 (GNOLI, 2008a). Nesses 

esquemas, têm sido utilizadas como princípio ordenador que estabelece criteriosamente a 

sequência das classes e subclasses.  

Os SOCs que utilizam as entidades como princípio definidor para o primeiro recorte 

classificatório são conhecidos como classificação por fenômenos. Gnoli (2016, p. 405) relata 

algumas iniciativas desse tipo, como: a Subject Classification de J. D. Brown (BEGHTOL, 

2004);  o esquema do Classification Research Group (AUSTIN, 1969); a Scheele’s Universal 
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Facet Classification30; Shpackov’s Universal Classification31; a Information Coding 

Classification (ICC) idealizada por I. Dahlberg combina as perspectivas disciplinares e os 

fenômenos (objetos do ser) (DAHLBERG, 2008); a Integrative Levels Classification32 (ILC) e 

a Basic Concepts Classification33 (BCC) (SZOSTAK, 2011). Esses dois últimos são projetos 

mais recentes, ainda em fase de testes, mas com considerável documentação publicada sobre 

seus princípios teóricos e metodológicos. Essas iniciativas demonstram o desejo de se romper 

com a divisão disciplinar, ainda que algumas não tenham sido completamente implementadas 

ou concluídas.  

Para melhor entendimento desse tipo de classificação, toma-se como exemplo a que está 

sendo desenvolvida na atualidade por Claudio Gnoli e colegas no Integrative Level 

Classification (ILC)34, sendo amplamente discutida na literatura e testada em três bases de 

dados bibliográficas: a Basel Register of Thesauri, Ontologies & Classifications, a BioAcoustic 

Reference Database e a Where the Apenning begins.  

 A base classificatória é semelhante a desenvolvida pelo projeto NATO35, em que as 

classes principais são marcadas por letras maiúsculas, cada uma correspondente a um nível 

                                                 

 

30 SCHEELE, Martin. Ordnung und Wortschatz des Wissens. Schlitz/Hesse: Guntrum, 1977. 

31 SHPACKOV, A. A. “The Nature and Boundaries of Information science(s).” Journal of the American Society 

for Information Science, v. 43, n. 678, 1992. 

 
32 A Classificação de Níveis Integrativos é um Sistema de Organização do Conhecimento de abrangência geral, 

que lista os fenômenos do mundo e os organiza na sequência natural dos níveis integrativos.  Possui 7052 classes 

(conceitos) que podem ser livremente combinados por meio de relacionamentos significativos. Encontra-se em 

fase de testes, disponível em: <http://www.iskoi.org/ilc/1/ilc.php>. Maiores informações sobre o projeto podem 

ser consultadas em: <http://www.iskoi.org/ilc/>. 

33 A Classificação de Conceitos Básicos tem por objetivo identificar um extensivo e hierárquico conjunto de 

conceitos básicos, que possam ser facilmente entendidos por diversas disciplinas e culturas, na intenção de 

classificar obras pela combinação desses conceitos básicos. Fornece a base para classificação universal não 

disciplinar. Disponível em: <https://sites.google.com/a/ualberta.ca/rick-szostak/research/basic-concepts-

classification-web-version-2013>.  

34 Disponível em: http://www.iskoi.org/ilc/ 

35 North Atlantic Treaty Organization (NATO) financiou o projeto piloto da construção de um novo esquema de 

classificação geral. O CRG solicitou que a Associação de Bibliotecas fizesse o estudo e na conferência do CRG, 

em 1963, tornou-se conhecido o "projeto de classificação da OTAN", organizado para permitir que os membros 

do CRG formulassem idéias sobre a melhor forma de criar essa classificação (MCLLWAINE, 2003). 

 

http://www.iskoi.org/ilc/1/ilc.php
http://www.iskoi.org/ilc/
https://sites.google.com/a/ualberta.ca/rick-szostak/research/basic-concepts-classification-web-version-2013
https://sites.google.com/a/ualberta.ca/rick-szostak/research/basic-concepts-classification-web-version-2013
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integrativo; as subclasses são marcadas por letras minúsculas organizadas seguindo a ordem 

evolucionária e os dígitos marcam as facetas de cada classe (GNOLI, 2008a):  

  

M    organismos 

Mq       animais 

Mqv          cordados 

Mqvt              mamíferos 

Mqvtn                  baleias 

Mqvtn5                      órgãos da baleia 

Mqvtn5n                          sistema nervoso da baleia 

Mqvtn5nr                                cérebro da baleia  

 

 

Esse princípio transmite a ideia de uma evolução cósmica, como as coisas no mundo 

foram sendo formadas (partículas, átomos, moléculas, objetos celestes, células, organismos, 

mentes, sociedades, culturas) (GNOLI, 2008a). O aspecto ontológico, de como a realidade é 

em si, em seus mais diversos níveis, do material ao orgânico, do mental ao cultural, é 

considerado como uma diretriz a orientar o trabalho da classificação. A observação dos diversos 

níveis ontológicos e sua organização busca aproximar as categorias naturalistas, tal como 

encontradas na natureza, com os fatores pragmáticos relacionados ao tratamento da informação 

(GNOLI, 2004).  

 As discussões apresentadas neste capítulo permitiram acompanhar o desenvolvimento 

das classificações filosóficas e científicas ao longo dos períodos históricos e como a natureza 

do conhecimento em cada era influenciou nos esquemas de classificação. Essa análise histórica 

permitiu entender como as forças sociais, políticas e econômicas exerceram papel determinante 

na forma de se repertoriar o conhecimento existente à época. A atividade dos classificacionistas, 

cada um com suas peculiaridades, é diferenciada por sua visão de mundo e seus interesses. A 

forma como os conhecimentos das áreas foi sendo incorporado as estruturas classificatórias, a 

ordem estabelecida e a forma como subordinou os agrupamentos e demonstrou as relações 

T artefatos 

U riqueza 

V organizações 

Vb           Famílias 

Ve           Comunidades 

Vn           Estados 

Vr            Federações 

Vu           Uniões supra nacionais 

W culturas 
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indica estar ligada a um conjunto de crenças, de formas de proceder que dominou o 

conhecimento e, desse modo, interfere no modo como são reunidos e como são priorizados 

determinados saberes em detrimento de outros. Assim, direta ou indiretamente influenciaram 

as iniciativas das classificações bibliográficas, uma vez que tomaram como base, aspectos já 

utilizados nas classificações filosóficas e científicas. Seguindo um modelo com aspirações 

pedagógicas ou buscando aproximação com a ordem dos fatos na história ou na ordem da 

natureza, as classificações se materializaram pelas iniciativas de reunir todo o conhecimento 

em enciclopédias, com objetivos de preservação e guarda; passaram pelo movimento da 

bibliografia, seguiram para o enciclopedismo e chegaram aos sistemas conceituais científicos; 

todos, de alguma forma, contribuíram para as construções dos Autores Fundacionais relatados 

nesta pesquisa.     
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4. ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: ABORDAGEM MULTIDIMENSIONAL 

 

 

O capítulo anterior traçou os aspectos históricos da classificação chegando até as 

abordagens mais recentes na área, procurando dar conta do quadro complexo de como os 

saberes se colocam e atuam de forma interligada. Tais fatos reforçam a importância do 

aprofundamento de princípios teóricos e metodológicos para que os Sistemas de Organização 

do Conhecimento estudem meios de alcançar as particularidades desse conhecimento 

denominado complexo.  

Percebe-se que o conhecimento foi absorvendo novas configurações advindas das 

relações de força e de suas influências ao longo do tempo. Neste sentido vamos discutir aqui 

três aspectos que nos são caros nesta pesquisa, ou seja: 1.  como a questão da 

multidimensionalidade nos coloca frente às nossas formas de conhecer. Com base em autores 

da área da educação são apresentados, no item 4.1 desta seção, os conceitos basilares envolvidos 

na complexidade do conhecimento e suas principais facetas: a multi-inter e 

transdisciplinaridade e o uso do termo multidimensional como abrangente a esses tipos de 

conhecimento; 2. Trazendo a questão da multidimensionalidade para o terreno do tratamento 

informacional são apresentados na seção 4.2, os ambientes informacionais contemporâneos em 

sua extensa complexidade de formatos e conteúdo, principalmente as plataformas digitais e 

como estes ambientes necessitam de uma nova forma de tratamento que incluam um olhar que 

ultrapasse as barreiras disciplinares; 3. A partir da demonstração desses novos ambientes 

informacionais, apresenta-se na seção 4.3,  com base na literatura contemporânea, os desafios 

do tratamento informacional do conhecimento multidimensional e apresenta-se, como 

delineado na metodologia, as categorias de análise elencadas na obra publicada em 2016, de 

Szostak, Gnoli e López-Huertas intitulada “Interdisciplinary Knowledge Organization”. Esses 

autores têm problematizado essa questão tanto em seu aspecto teórico quanto prático e 

constituem-se em autoridades sobre o assunto na atualidade. Além dessa obra foram 

consultados artigos e livros citados por eles que problematizam aspectos pertinentes e 

importantes de serem aprofundados para organização do conhecimento multidimensional, 

como: as demandas do usuário multi-inter-transdisciplinar e as explicações de cada categoria 

de análise, em especial a classificação de relacionamentos.    
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4.1 A multidimensionalidade de domínios do conhecimento: questões conceituais 

 

 

A ciência moderna, com ênfase nas ciências naturais, é considerada como paradigma 

dominante desde a revolução científica no século XVI até o século XIX, já alcançando as 

ciências sociais emergentes (SANTOS, 1999, p.10). Seu principal fundamento foi a ideia de 

separação completa entre o indivíduo conhecedor e a realidade, esta como independente do 

indivíduo que a observa. De acordo com Nicolescu (1999) a ciência moderna era obcecada pela 

ideia de leis e ordem. Nessa busca estabeleceu “[...] três postulados fundamentais: a existência 

de leis universais, de caráter matemático; a descoberta destas leis pela experiência científica; a 

reprodutibilidade perfeita dos dados experimentais.” Esse período foi denominado por Bauman 

(2001, p. 10) como modernidade sólida, em que a lógica científica começa por “[...] eliminar 

as obrigações “irrelevantes” que impediam a via do cálculo racional dos efeitos [...]” e fazer 

emergir mecanismos que favoreciam os critérios dos negócios, da competição, dos pressupostos 

econômicos.    

 

 

Lembremos, no entanto, que tudo isso seria feito não para acabar de uma vez por todas 

com os sólidos e construir um admirável mundo novo livre deles para sempre, mas 

para limpar a área para novos e aperfeiçoados sólidos, para substituir o conjunto 

herdado de sólidos deficientes e defeituosos por outro conjunto, aperfeiçoado e 

preferivelmente perfeito, e por isso não mais alterável. [...] Os tempos modernos 

encontraram os sólidos pré-modernos em estado avançado de desintegração; e um dos 

motivos mais fortes por trás da urgência em derretê-los era o desejo de, por uma vez, 

descobrir ou inventar sólidos de solidez duradoura, solidez em que se pudesse confiar 

e que tornaria o mundo previsível e, portanto, administrável (BAUMAN, 2001, p. 9 e 

10).  

 

 

 

Nssa lógica científica “[...] a dialética, o relativismo e o positivismo, que surgem como 

opções de instrumentos para conhecer, evidenciam que a ciência clássica institui o método 

como protagonista da neutralização da complexidade”, quando a ciência busca controlar e 

reduzir os fenômenos da realidade em elementos previsíveis (TÁLAMO; SMIT, 2007, grifo da 

autora).  

Esse conhecimento positivo, “neutro”, objetivo; é o único com certificação de verdade, 

de racionalidade sobre todo e qualquer outro tipo de conhecimento. Nele as fronteiras científicas 

são policiadas com vistas a duas formas de conhecimento irracional, não científico: o senso 
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comum e os estudos humanísticos, incluindo os estudos históricos, filológicos, jurídicos, 

literários, filosóficos e teológicos, dentre outros (SANTOS, 1999, p. 10).  

Os determinantes para continuidade da ciência moderna era a funcionalidade e utilidade 

do conhecimento, assim torna-se cada vez mais centrado em porções do conhecimento mais 

específicas e especializadas, dominados por dicotomias: “[...] natureza/cultura, 

natural/artificial, vivo/inanimado, mente/matéria, observador/observado, subjetivo/objetivo” 

(SANTOS, 2010, p. 139). Esse modelo de ciência abalou as bases disciplinares e promoveu a 

separação entre as ciências naturais e as ciências sociais. Nicolescu (1999) denominou esse 

processo de big-bang disciplinar afirmando que suas causas respondem “[...] às necessidades 

de uma tecnociência sem freios, sem valores, sem outra finalidade que a eficácia pela eficácia.” 

Ou seja, uma ciência tecnicista com pouca ou nenhuma consideração para seus efeitos na 

realidade à sua volta.  

As fragilidades disciplinares fizeram surgir novos tipos de estudos, denominado de 

“conhecimento complexo e multidimensional” pelo filósofo francês Edgar Morin. Ao defender 

a união dos saberes no tratamento dos problemas da realidade, Morin (2002, p. 35) levanta o 

seguinte questionamento: 

 

 

O conhecimento do mundo como mundo é necessidade ao mesmo tempo intelectual 

e vital. É o problema universal de todo cidadão do novo milênio: como ter acesso às 

informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e organizá-las? 

Como perceber e conceber o Contexto, o Global (a relação todo/partes), o 

Multidimensional, o Complexo? Para articular e organizar os conhecimentos e assim 

reconhecer e conhecer os problemas do mundo, é necessária a reforma do pensamento. 

Entretanto, esta reforma é paradigmática e, não, programática: é a questão 

fundamental da educação, já que se refere à nossa aptidão para organizar o 

conhecimento. 

 

 

Morin (2002, p. 36) defende o posicionamento de que o conhecimento segmentado em 

disciplinas não corresponde à realidade cada vez mais multidisciplinar, de saberes interligados 

na atualidade. Para o autor, essa inadequação torna invisíveis o contexto, o global, o 

multidimensional e o complexo. Morin (2003, p. 14) explica que a realidade vivenciada é 

multidimensional, por ser:   
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[...] simultaneamente econômica, psicológica, mitológica, sociológica, mas 

estudamos estas dimensões separadamente, e não umas em relação com as outras. O 

princípio de separação torna-nos talvez mais lúcidos sobre uma pequena parte 

separada do seu contexto, mas nos torna cegos ou míopes sobre a relação entre a parte 

e o seu contexto.   

 

 

 

Assim, o conhecimento multidimensional é aquele que considera os fenômenos por mais 

de uma perspectiva, é o que considera o todo e considera as partes e suas ligações na formação 

do todo. Em um espaço globalizado, tudo está interligado, como afirma Morin (2003, p. 13-

14). Todos os grandes problemas deixaram de ser particulares e se tornaram mundiais. Assim, 

devem demandar uma atitude de entendimento que os contextualize, mas que também os 

mundialize, ou seja, que os considere em suas particularidades locais, culturais e ao mesmo 

tempo os observe sob uma lente ampliada ao seu entorno. Esta forma de observar os fenômenos 

em sua totalidade, em suas várias dimensões, é o que Morin chama de pensamento complexo, 

e essa forma de pensar está de acordo com a complexidade que as coisas no mundo apresentam. 

O autor é enfático ao afirmar que:  

 

 

O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus significa o que 

foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos diferentes são 

inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, o 

psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e 

inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o 

todo e as partes, as partes entre si. Por isso, a complexidade é a união entre a unidade 

e a multiplicidade (MORIN, 2002, p. 38). 

 

 

Para Morin (2003, p. 25): “A inteligência parcelar, compartimentada, mecânica, 

disjuntiva, reducionista, quebra o complexo, produz fragmentos, fraciona os problemas, separa 

o que é ligado, unidimensionaliza o multidimensional”. Barreto (2004, p. 31) enfatiza que o 

principal objetivo da ciência é entender a complexidade. Assim, esclarece que os valores a 

serem perseguidos devem estar associados “[...] à complexidade resultante da diversidade e da 

flexibilidade dos métodos, abordagens, soluções, padrões e alternativas”. Ou seja, a ciência da 

complexidade deve ser elástica e maleável para absorver e utilizar a variedade de teorias e 

métodos no tratamento das questões complexas da natureza e da sociedade.   

Diante das questões levantadas em relação ao que é a realidade e seus problemas e o que 

é proposto como solução, Klein (2001) afirma que: “A complexidade do conhecimento e da 
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sociedade necessita de uma abordagem interdisciplinar.” Tratando desta questão, Pombo (2006, 

p. 226) declara que: 

 

 

O ponto de partida é o reconhecimento da natureza interdisciplinar das ciências da 

complexidade, do inédito cruzamento que aí se opera entre biologia, computação, 

imunologia, economia, informação, ciências sociais, antropologia, vida artificial, 

teoria dos jogos, teoria da aprendizagem. Reconhece-se também a natureza, ela 

mesma complexa, do seu objecto de estudo - o comportamento dos sistemas 

complexos, de que são exemplos os mercados financeiros, o sistema imunológico 

humano, as regulações climatéricas globais, as redes informáticas, os circuitos 

cerebrais, os sistemas ecológicos, a aprendizagem etc. 

 

 

Klein (2004) observa que a ideia de complexidade é anterior à interdisciplinaridade, que 

possuía como conceitos subjacentes o conhecimento geral, a integração e a síntese. A autora 

afirma que, já nas primeiras décadas do século XX havia programas organizados envolvendo a 

pesquisa nas ciências sociais, no currículo básico e no movimento de educação em geral. Situa 

também no início do século XX, em disciplinas como a Biologia e a Filosofia, os precedentes 

para a ideia da complexidade. Ainda que seu desenvolvimento fosse mais acentuado a partir da 

metade daquele século, foram nas últimas décadas que as duas ideias se tornaram interligadas 

e que a complexidade se tornou palavra-chave nas discussões sobre interdisciplinaridade.  

O tema interdisciplinaridade36, bem como seus principais conceitos, são alvo de intensas 

discussões e marcados pela falta de consenso entre os especialistas no assunto. Para Pombo 

(2003), ninguém sabe o que é interdisciplinaridade, nem as pessoas que a praticam, nem as que 

teorizam sobre o assunto. Ao mesmo tempo, a autora relata que, mesmo que o conceito não 

tenha estabilidade, o termo é amplamente utilizado e aplicado em muitos contextos. Sendo 

assim, vale a pena explicar que o objetivo desta pesquisa não é aprofundar ou apresentar a 

problematização que envolve a definição conceitual dos termos, mas abordar o assunto de um 

modo que, no mínimo, possibilite o entendimento da problemática a ser enfrentada pela área de 

Organização do Conhecimento na elaboração de Sistemas de Organização do Conhecimento 

(SOCs). 

                                                 

 

36 Newell (2013) relata as controvérsias e o pouco consenso em torno da definição de interdisciplinaridade.   
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Klein e Newell (1997) definiram o estudo interdisciplinar como um processo que 

envolve responder a uma questão, resolver um problema ou abordar um tópico tão amplo e 

complexo que não possa ser tratado adequadamente por uma única disciplina ou profissão.  

Esses estudos são evidenciados por uma nova forma de se descrever o conhecimento. 

Klein (2004, p. 3, grifo da autora) e KLEIN (1999) explicam essas transformações afirmando 

que, num momento anterior, o conhecimento era descrito como fundamentado em uma 

estrutura linear, mas atualmente é visto como uma rede ou uma teia com múltiplos nós de 

conexão em um sistema dinâmico. A metáfora da unidade e os valores de universalidade e da 

certeza foram substituídos pelas relações de pluralidade em um mundo complexo. As imagens 

da divisão disciplinar em compartimentos deram lugar ao cruzamento de fronteiras e à 

fertilização cruzada; as formas isoladas de trabalho foram transformadas em afiliações, 

coalizões e alianças; os antigos valores como controle, domínio e experiência estão sendo 

reformulados para o diálogo, a interação e a negociação. As mudanças nas estruturas espaciais 

e temporais do conhecimento têm alterado sua imagem tradicional de como um mapa cognitivo, 

com territórios e bordas bem definidas, ou como uma árvore e seus diferentes ramos, para 

imagens de fractais37 e caleidoscópio38 ou de um rizoma, com crescimento selvagem sem uma 

raiz central.  

Alguns acontecimentos na ciência tornaram-se marcos para amplas transformações nos 

campos disciplinares. A física clássica marcou presença na ciência moderna, e as descobertas 

da física quântica contribuíram para novos e revolucionários conceitos na ciência pós-moderna, 

que atravessou o século XX até os dias atuais (NICOLESCU, 1999).  Mesmo que seja difícil 

mapear e precisar os fatos que ocasionaram as mudanças nas áreas, Klein (2004) cita alguns 

estudos que exemplificam essas transformações: a física, a química e a biologia sofreram uma 

revolução cognitiva com a descoberta do DNA, em 1970, seguida de suas aplicações nas 

tecnologias genéticas; novas ferramentas e abordagens nas geociências mudaram a forma de 

condução das pesquisas, tanto as empíricas como as metodológicas. A aproximação entre as 

                                                 

 

37 É uma figura geométrica, não euclidiana, que descreve situações que não podem ser explicadas facilmente pela 

geometria convencional. Pode ser dividida em partes, sendo cada uma delas semelhante ao objeto original 

(FRACTAL, 2017).  

38 É um aparelho ótico formado por um pequeno tubo de metal, com pequenos fragmentos de vidro colorido, que 

por meio do reflexo da luz exterior em pequenos espelhos inclinados, apresenta, a cada movimento, combinações 

variadas (CALEIDOSCÓPIO, 2017). 
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ciências da terra e a geociência foi possibilitada pelo desenvolvimento da teoria das placas 

tectônicas; nas Humanidades, a “teoria” propiciou novos estudos culturais e históricos, tendo 

como objeto o corpo, a família, a raça e os cuidados com a saúde por parte da medicina.  

Além desses, com características de justaposição entre as áreas, há os de formação 

híbrida, constituídos por áreas parcialmente estudadas nas disciplinas tradicionais ou nas 

especialidades como, por exemplo, a astrofísica e a inteligência artificial na antropologia 

médica e no desenvolvimento infantil (KLEIN, 2004).  

Esses são exemplos de fatos que evidenciam amplas transformações no comportamento 

do conhecimento, ensejando assim novas demarcações que foram identificadas e denominadas 

pelo termo interdisciplinaridade. Ainda que seja esse o termo mais conhecido e utilizado de 

forma indiscriminada em vários estudos, vale salientar que são quatro as palavras que melhor 

definem o sentido observado na condução desses estudos: multidisciplinaridade, 

pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade (POMBO, 2003, p. 2). 

Nicolescu (1999) relata que a disciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade e 

a transdisciplinaridade são quatro flechas do mesmo arco: o conhecimento. Esse vocabulário 

básico foi definido na Conferência Internacional da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), realizada na França, em 1970, e publicada em 1972 

(KLEIN, 2010).  

Ao explicar os conceitos que fazem parte do vocabulário básico, Pombo (2005, p. 6) 

destaca que se faz necessário compreender ao que remetem estas várias palavras, ou seja, a 

resistência à especialização. A autora caracteriza esta última como uma prática, de acordo com 

a metodologia analítica proposta por Galileu e Descartes, em que se “[...] permitia ‘esquartejar’ 

cada totalidade, cindir o todo em pequenas partes por intermédio de uma análise cada vez mais 

fina” (POMBO, 2005, p. 6), com a premissa de que o todo poderia ser reconstituído futuramente 

já que seria igual à soma de suas partes. Embora a especialização tenha produzido importantes 

resultados para a ciência, foi o próprio desenvolvimento desta última que levou à conclusão de 

que suas realizações não eram suficientes e, assim, as respostas passaram a ser buscadas em 

estudos mais abrangentes e integradores.   

Os estudos multidisciplinares são definidos como uma abordagem que justapõe as 

disciplinas, as quais permanecem separadas. Os elementos disciplinares mantendo sua 

identidade original e a estrutura do conhecimento não sendo questionada. Estudos 

multidisciplinares são comuns em congressos, programas de curso e publicações de projetos de 
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pesquisa, dentre outros. Nesse caso, são apresentadas diferentes visões de um mesmo tópico ou 

problema de forma seriada (KLEIN, 2010, p. 16). 

A linha entre a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade é rompida quando os 

estudos alcançam o grau de integração e interação. As pesquisas interdisciplinares reestruturam 

as abordagens existentes por meio da combinação e da concentração. A interdisciplinaridade 

busca a melhoria dos resultados, se utilizando de um método ou conceito de outra disciplina 

para testar hipóteses, responder a uma questão de pesquisa ou ajudar a desenvolver uma teoria 

e pode seguir uma orientação teórica, ao se utilizar de uma estrutura conceitual para a análise 

de um problema particular, para a integração de proposições entre disciplinas e para novas 

sínteses (KLEIN, 2010, p. 19).  

O significado da transdisciplinaridade pode ser percebido pelo prefixo “trans”, que tem 

o sentido de “através”, “para além”, de “mudança”, de “transformação”. Nesse sentido, Silva 

(2004, p. 36) argumenta que: 

 

 

[...] remete a processos de conhecimento que concebem a fronteira como espaço de 

troca e não como barreira, processos que incitam à migração de conceitos, à 

frequentação exploratória de outros territórios, ao diálogo modificador com o diverso 

e de outra forma, processos que não se esgotam na partição de um mesmo objeto entre 

disciplinas diferentes, prisioneiras de pontos de vista singulares, irredutíveis, 

estanques, incomunicados.  

 

 

As pesquisas transdisciplinares são orientadas para a prática em estudos específicos, 

posicionando-se entre a pesquisa básica e a aplicada. Não substituem a pesquisa básica e 

disciplinar, nem tampouco se restringem ao círculo do conhecimento científico, consideram 

todos os segmentos envolvidos com a problemática a ser tratada; examinam os problemas 

concretos da sociedade e trabalham as soluções de forma cooperativa, aproveitando a 

experiência e o interesse dos envolvidos (HÄRBERLI, 2001, p. 7-8). Também promovem o 

aprendizado e o desenvolvimento mútuo de todos os participantes, incluindo o conhecimento 

local, o científico, o das indústrias, o dos negócios, o governamental e o das Organizações não 

Governamentais (OnGs). Trata-se de um tipo adicional que, por sua forma de atuação, promove 

a pesquisa básica e a aplicada na estrutura da pesquisa orientada, desde que estas duas formas 

sejam combinadas e possam contribuir com a solução do problema em questão (HÄRBERLI, 

2001, p. 8). 
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O conhecimento multi-inter e transdisciplinar é, nesta pesquisa, denominado de 

multidimensional, uma vez que, como abordado acima, o termo “guarda-chuva” 

“interdisciplinar” aparece comumente como termo que agrega os demais tipos de articulações 

(POMBO, 2003, p. 2), ao mesmo tempo que denomina um tipo delas. A mesma atitude teve 

Beghtol (1998) elegendo o termo multidisciplinaridade como abrangente e englobando os 

demais. De igual modo Martin (2017) utilizou o termo transdisciplinaridade.  

Além desses, se justifica a adoção do termo “multidimensional”, por ser assim 

denominado nos estudos na área da educação, mais especificamente no trabalho de Edgard 

Morin e, na área de Organização do Conhecimento, nos trabalhos de Otlet e Ranganathan, como 

já apresentado.  

 

4.2 Organização e Representação do Conhecimento multidimensional: 

configuração dos ambientes informacionais contemporâneos  

 

Para o acesso a documentos em formato físico, o esquema de classificação mais 

utilizado para organização, representação e recuperação da informação, segue o modelo 

disciplinar já bem difundido e amplamente conhecido por bibliotecas e centros de 

documentação. Os ambientes informacionais digitais, de abrangência geral ou especializados, 

são desenvolvidos em classes e subclasses de acordo com o modelo disciplinar (BEGHTOL, 

1998). Mesmo os esquemas facetados impõem ao assunto representado uma perspectiva de 

tratamento sob a ótica da disciplinaridade. Ainda há os que são organizados em ordem 

cronológica ou em ordem alfabética, como os repositórios institucionais, por exemplo.   

Para produção científica, principalmente, a forma de organização disciplinar tem 

provado ser problemática para os assuntos com características multidimensionais, cada vez 

mais comum na atualidade. A produção da ciência deixou de ter como foco a especificidade 

das disciplinas e passou a se ocupar de pesquisas denominadas “estudos”, em torno de 

questões/problemas complexos, demandados pelas forças sociais e ambientais, principalmente.     

A proliferação de informações em meio digital ampliou as possibilidades de 

representação e recuperação das informações e, desse modo, a necessidade de melhor 

demonstrar os relacionamentos entre os assuntos tanto na mesma área disciplinar, como destas 

com as demais, adjacentes ou não.  
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Uma tendência na atualidade tem sido a formação de bases de dados heterogêneas. 

Convergem para esses sistemas, dados em diferentes tipos de mídias e formatos, com variadas 

tipologias documentais em diversificadas áreas de assunto. Podem ser denominados bibliotecas 

digitais, repositórios institucionais ou, de modo mais abrangente e complexo, um sistema, como 

o CRIS (Current Research Information System). Nesse caso, os repositórios institucionais são 

integrados aos sistemas CRIS, formando uma única infraestrutura institucional de gestão de 

informações sobre pesquisa (SALES; SAYÃO, 2015). Os autores explicam que o CRIS: 

 

[...] gerencia informações que permitem aos seus usuários registrar, reportar e tomar decisões 

em relação aos processos envolvidos no ciclo de gestão de pesquisa e da inovação, como 

estudos comparativos, produtividade, métricas e avaliações, acompanhamento de projetos, 

resultados de pesquisa, oportunidade de empregos, patentes e muitos outros (SALES; 

SAYÃO, 2015). 

 

Estas iniciativas envolvem um amplo espectro de informações e carecem do 

desenvolvimento de esquemas classificatórios que possam cobrir a totalidade do conhecimento, 

isto é, os com abordagem teórica para esquemas de classificação com abrangência geral.  

O meio eletrônico possibilitou a criação de expressiva quantidade de ontologias. A 

forma encontrada para interligar estas iniciativas é uma ontologia universal, com mecanismos 

de detalhamento para especificar os significados de termos e conceitos muito abrangentes, de 

modo a compatibilizar as inúmeras ontologias inferiores e superiores. Há necessidade de 

compatibilidade e interoperabilidade entre SOCs, como tesauros e ontologias. Se, no passado, 

as iniciativas de compatibilização eram para tesauros, atualmente, elas convergem para as 

ontologias (DAHLBERG, 2017, p. 66). De acordo com a autora, esse empreendimento 

equivaleria a criar uma classificação geral. Nesse sentido, Gnoli e Szostak (2014) afirmam que 

estruturas de abrangência geral são essenciais para a interoperabilidade conceitual.  

Dependendo do contexto e, especialmente, nesses ambientes digitais, as estruturas 

fogem aos métodos tradicionais de tratamento informacional e poderão ter a precisa 

recuperação da informação preterida por robôs de buscas no acesso ao texto completo. Esse 

tipo de proceder, tão comum nas navegações na web, conduz à crença de que a sistematização 

dos assuntos em esquemas de classificação é dispensável para o tratamento informacional.  

Esses espaços e outros, como os possibilitados pela Web Semântica, com os Dados 

Ligados Abertos (Linked Open Data), são provocativos para o desempenho das atividades do 

profissional da informação. Ainda que estas sejam questões recentes na Organização do 
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Conhecimento, como também a exploração das taxonomias e ontologias. Gnoli e Szostak 

(2014) notam que tudo isto é “[...] apenas uma reencarnação da antiga necessidade de 

classificação.” 

Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 14) alertam que um SOC ideal, na atualidade, 

deve oferecer mecanismos que facilitem tanto a pesquisa disciplinar como a aqui denominada 

multidimensional, favorecendo dessa forma tanto a pesquisa especializada como a realizada de 

modo integrativo, a que envolve a busca de um assunto em várias disciplinas. Assim, deve 

priorizar o uso de termos que façam sentido para várias audiências, para um público 

diversificado (SZOSTAK, GNOLI e LÓPEZ-HUERTAS, 2016, p. 39).  

Os autores relatam que estruturas classificatórias com representação do conhecimento 

mais abrangente e voltadas para as questões que envolvem o conhecimento multidimensional 

favorecem novas descobertas científicas, pois possibilitam a familiaridade com diversos 

campos científicos. “Uma classificação que reforça a capacidade dos pesquisadores de fazer 

conexões entre diversas bibliotecas ou bases de dados aumentaria significativamente o grau de 

progresso acadêmico e tecnológico” (SZOSTAK, GNOLI e LÓPEZ-HUERTAS, 2016, p. 15). 

Com base na literatura, os autores explicam que, nos estoques informacionais como um todo, 

existem “peças” ou “pedaços” do conhecimento que, se combinados, produziriam novo e 

inesperado conhecimento. O trabalho dos profissionais da informação pode ser o de alertá-los 

quanto a caminhos ainda não explorados, ou ainda o de favorecer a descoberta por acaso ou por 

serendipidade, ou seja, “conhecimento público não descoberto” (SZOSTAK, GNOLI e 

LÓPEZ-HUERTAS, 2016, p. 15).    

Knapp (2011) compartilha a opinião de que a Ciência da Informação deve dar especial 

atenção à interdisciplinaridade, inclusive como forma de favorecer a importância e o prestígio 

da própria área como campo de pesquisa. Ele afirma: “[...] é importante ajudar pesquisadores a 

ver quão diferentes formas o conhecimento interage, como estão relacionados e entender 

quando pode ser apropriado ampliar suas pesquisas”. Direcionando sua fala para bibliotecas 

Martin (2017) destaca que precisam repensar seu papel e ajustar suas coleções e serviços para 

se tornarem reconhecidas como colaboradoras da pesquisa multi-inter-transdisciplinar.  

As estruturas classificatórias de qualquer tipo de SOCs refletem as concepções da 

natureza do conhecimento de sua época. Se não completamente, são parcialmente como 

espelhos do conhecimento, representam suas dinâmicas terminológicas, conceituais, estruturais 

e as formas ou técnicas de recuperação idealizadas em cada período. 
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Por outro lado, as dificuldades e problemas de uma estrutura classificatória são 

percebidas quando o olhar do profissional da informação volta-se para os usos da informação. 

De forma análoga aos Autores Fundacionais relatados nesta pesquisa, que antes de efetuarem 

suas classificações, buscaram compreender quais as reais necessidades dos usuários - tanto nas 

instituições de guarda como onde ela seria aplicada - deve-se identificar o grau de satisfação 

dos usuários em suas buscas, o quanto de constrangimento estão sentindo em não ter suas 

necessidades atendidas. Klein (1996) afirma que: “Conhecer as necessidades interdisciplinares 

dos usuários das bibliotecas hoje começa com o entendimento das atividades que criam essas 

necessidades e o seu lugar no sistema de conhecimento.” O olhar do profissional da informação 

deve identificar como a informação é recuperada, o quanto/como ela atende e o quanto/porque 

é inadequada aos interesses do usuário; e como se encaixa ou está relacionada no sistema geral 

de conhecimentos. Esse seria o estudo da natureza do conhecimento, já relatado na introdução 

desta pesquisa, pensamento também compartilhado por (MARTIN, 2017) quando afirma que 

se deve começar com um claro entendimento da natureza das atividades de pesquisa que geram 

as necessidades de informação.     

Atualmente, Cláudio Gnoli tem coordenado o projeto de pesquisa denominado 

Integrative Levels Classification (ILC). Iniciado em 2004, na Universidade de Pavia, Itália, esse 

projeto utiliza como seus fundamentos teóricos o trabalho desenvolvido pelo CRG na década 

de 1950 e conta com uma equipe de pesquisadores, bibliotecários, cientistas da computação e 

filósofos (INTEGRATIVE, 2018). É com base nos estudos desse autor, de seus colegas 

coautores em livros e artigos científicos que se fundamenta esta parte da pesquisa, 

especificamente. Embora o trabalho desenvolvido por eles tenha como principal foco o 

conhecimento acadêmico (SZOSTAK, 2009), acredita-se que sua abordagem teórica pode ser 

útil para construção de estruturas classificatórias em outros ambientes e que, de algum modo, 

possa contribuir para minimizar o tratamento informacional intuitivo, ou seja, sem base teórica. 
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Essa prática é relatada por Hjorland (2016) que cita os trabalhos de Pudovkin e Garfield39 

(2002) e Leydesdorff40(2006) que tratam da classificação para base de dados de periódicos.   

Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016) listam algumas principais características dos 

estudos interdisciplinares, aqui chamados de multidimensionais: esses estudos trabalham com 

questões, problemas e temas, que são tratados por várias disciplinas, geralmente “comunidades 

do conhecimento”; buscam integrar percepções de múltiplas disciplinas com objetivo de gerar 

um melhor entendimento de uma questão particular; são abertos para teorias, métodos, 

perspectivas filosóficas  e tipos de dados utilizados em diferentes disciplinas.  

As teorias, métodos e conceitos trocados e reunidos a partir de diferentes áreas, alteram 

a forma como os objetos de estudo são trabalhados. Eles fertilizam novos conhecimentos tanto 

de modo conceitual como aplicado, que geram um tipo de conhecimento híbrido, um 

conhecimento integrado ou sintetizado para solução de problemas em nível mais abrangente. 

Klein (1996) problematiza essa questão destacando que: “As necessidades de informação 

criadas por estas atividades aterrissam diretamente na mesa do bibliotecário, cujo trabalho é 

organizar o conhecimento e fazê-lo acessível.” Termos derivados desse conhecimento híbrido 

farão parte do linguajar das novas produções intelectuais e deverão ser acomodados nas 

estruturas classificatórias utilizadas. Acervos acadêmicos e de pesquisa que desempenham 

papel de ligação entre diversas comunidades, recursos e disciplinas serão os mais atingidos, de 

acordo com Martin (2017).  

Considera-se que, se no início e meados do século XX, essa problemática já era 

considerada desafiadora pelos documentalistas, envolvendo documentos impressos e um modo 

de publicação bem mais controlado, pode-se imaginar o tamanho do desafio nas mãos dos 

profissionais da informação nos dias atuais, com a proliferação da publicação digital.  

Na área de Organização do Conhecimento, e de forma mais específica no contexto da 

International Society for Knowledge Organization (ISKO), foram estabelecidas algumas 

                                                 

 

39 PUDOVKIN, A. I. e GARFIELD, E. Algorithmic procedure for finding semantically related journal. Journal 

of the American Society for Information Science and Technology, v.  53, n. 13, 2002. 

40  LEYDESDORFF, L. Can scientific journals be classified in terms of aggregated journal-journal citation 

relations using the Journal Citation Reports? Journal of the American Society for Information Science and 

Technology, v. 57, n. 5, 2006. 
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propostas chamadas como “Manifesto de León41”, alusivas à conferência da ISKO acontecida 

na cidade de León, Espanha, em 2007. As discussões nessa reunião conduziram a algumas 

decisões: a crescente multi-inter-transdisciplinaridade do conhecimento requer novos Sistemas 

de Organização do Conhecimento (SOCs) e uma revisão significativa dos princípios 

disciplinares nos quais se baseiam os sistemas tradicionais; a unidade básica para construção 

dos novos SOCs devem ser os fenômenos e não mais as disciplinas; os novos SOCs devem 

permitir que os usuários mudem de um ponto de vista para outro, de modo a refletir a natureza 

multidimensional do pensamento complexo, permitindo pesquisar de modo independente por 

fenômenos específicos,  pelas teorias específicas sobre os fenômenos (e as relações entre os 

fenômenos) e os métodos específicos utilizados nas pesquisas desses fenômenos; as ligações 

entre os fenômenos e entre os fenômenos e as teorias que os estudam, entre os fenômenos e os 

métodos que os pesquisam podem ser expressos por técnicas analítico-sintéticas desenvolvidas 

na classificação facetada (THE LÉON MANIFESTO, 2007).  

Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016) têm problematizado essa questão e defendem a 

construção de SOCs que representem termos/conceitos que são marginais à perspectiva 

disciplinar, que permitam ao usuário atravessar as fronteiras disciplinares, principalmente 

quanto a utilização de teorias e métodos, aspectos importantes à pesquisa do usuário multi-

inter-transdisciplinar.   

O usuário multi-inter-transdisciplinar é assim denominado nesta pesquisa como aquele 

que possui como objeto de estudo em suas pesquisas temas/problemas que o conduzem ao 

conhecimento multidimensional. Interessa a esse usuário encontrar documentos reunidos em 

torno dos mesmos fenômenos, inclusive documentos não acadêmicos, pois geralmente, os 

assuntos pesquisados são aqueles voltados a temas atuais noticiados nos mais diversos canais 

de comunicação, como jornalístico e de instituições governamentais, dentre outros.  

A busca do usuário por informações multidimensionais tem características distintas. Sua 

fonte de pesquisa não está organizada apenas sob o cabeçalho ou classe de um assunto, mas 

está dispersa em classes diversas. O trabalho do profissional da informação na orientação das 

buscas é essencial, não apenas para avaliar os resultados, mas também para alertar o usuário 

quanto a uma gama de possibilidades relacionados à sua pesquisa que poderão ser explorados. 

                                                 

 

41 Disponível em: http://www.iskoi.org/ilc/leon.php 
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O pesquisador de áreas específicas, aquele especializado em uma área de assunto, consegue 

dominar as formas de buscar informações com pouco auxílio de um profissional da informação 

ou de um SOC. Já o pesquisador multi-inter-transdisciplinar necessita de ajuda para encontrar 

material relevante, devendo fazer uso de estratégias de busca de forma diferente das realizadas 

com base em pontos de vista convencionados pela perspectiva disciplinar. Bates (1996, p. 156) 

destaca que as buscas pelo conhecimento multidimensional são diferenciadas, precisando de 

maior empenho e levando mais tempo que as buscas tradicionais. Afirma que: “[...] a 

organização da literatura é quase inexistente”. A autora questiona se as técnicas utilizadas para 

organizar e recuperar informações, principalmente nos acervos acadêmicos, são realmente 

condizentes com as verdadeiras necessidades desses usuários (BATES, 1996, p. 159). Ainda 

que as discussões sejam pautadas com foco em acervos bibliográficos ou com características 

de base científica e acadêmica, acredita-se que sejam úteis e possam abranger todo tipo de 

ambiente informacional necessitado de um SOC para estruturar semanticamente seu conteúdo 

informacional. 

Weinberg (1988) identifica diferenças na busca do usuário pesquisador para os demais 

usuários. Afirma que o pesquisador lida com ideias e teorias, desejando saber se determinadas 

ideias específicas já foram apresentadas na literatura. Na categoria de usuário pesquisador 

encontram-se os usuários multi-inter-transdisciplinares, no entanto, estudos direcionados ao 

comportamento de pesquisa desse tipo de usuário são poucos, a maioria está sob o foco do 

usuário disciplinar (WEINBERG, 1988; BATES, 1996; PALMER, 2010). Pesquisas de estudo 

de usuários, com foco nesse tipo de usuário poderia fornecer interessantes informações, que em 

muito contribuiriam para uma abordagem com vistas à organização do conhecimento 

multidimensional.  

Com objetivo de construção de novos SOCs que representem o conhecimento 

multidimensional, Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016) em seus estudos apresentaram um 

mapa com os conceitos essenciais, que podem ser entendidos como requisitos para alcançar 

esse tipo de construção (Figura 6). Afirmam que “[...] são de longe os objetivos mais mal 

servidos pela prática classificatória atual”. Esta afirmação, como já relatado acima, tem como 

pressuposto o fato da maioria dos esquemas de classificação ter como base disciplinas ou as 

perspectivas pelas quais os assuntos são estudados. Para os autores a classificação do 

conhecimento multidimensional deve representar o conhecimento de forma mais abrangente, 

de forma a evidenciar os fenômenos, as teorias, os métodos e os relacionamentos, como será 

apresentado abaixo (SZOSTAK, GNOLI e LÓPEZ-HUERTAS, 2016, p. 37).    



96 

 

 

 

Figura 6: Mapa de conceitos da organização do conhecimento interdisciplinar 

 

 

Fonte: (SZOSTAK, GNOLI e LÓPEZ-HUERTAS, 2016, p. 36) 

 

Desta forma, na próxima seção, como já relatado no início desse capítulo, serão 

nomeados os princípios identificados na literatura contemporânea que se constituíram como 

categorias de análise por serem apresentados como aspectos específicos e essenciais à 

organização do conhecimento multidimensional.  

 

4.3 Categorias de análise identificadas a partir de princípios da abordagem 

multidimensional.  

 

Como apresentado na metodologia desta pesquisa, proposta por Bardin (2016), os 

princípios apresentados de autoria de Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016) (Figura 6)  serão 

utilizados como Categorias de Análise, de modo a serem investigadas nas bases 

teóricas/metodológicas apresentadas pelos Autores Fundacionais  aqui estudados. A leitura e 

análise das teorias dos Autores Fundacionais será direcionada por cada um desses pontos com 
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objetivo de buscar correspondência ou aproximação teórica entre as propostas apresentadas em 

seus estudos.  

Nesta seção, cada princípio, quais sejam, a Classificação abrangente de Fenômenos, a 

Classificação abrangente de Relacionamentos, a Classificação abrangente de Teorias e de 

Métodos e Técnicas, a Abordagem Sintética da Classificação, a Classificação da perspectiva 

Autoral e a Clareza Terminológica serão apresentados na forma enunciada por seus autores; e 

a título de um maior entendimento introduzimos outros autores da Organização do 

Conhecimento que podem ser, de alguma forma, considerados, no âmbito deste estudo, como 

comentadores ou mesmo apontados com ideias afins.  

 

a) Classificação abrangente dos fenômenos  

 

Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016) argumentam que a construção de um SOC geral 

e abrangente, que organize a pluralidade do conhecimento, deve ter como ponto de partida os 

fenômenos por se distanciar da perspectiva disciplinar como princípio para primeira divisão na 

classificação.   

 

O abandono das disciplinas, como princípio estruturante fundamental da organização 

do conhecimento, significa que, o que deve ser organizado são diretamente os 

fenômenos no mundo (como conhecido por nós). Um esquema de classificação 

deveria ter fenômenos como suas subdivisões principais. Esse esquema levará os 

usuários a expressar, em vez de: "os objetos de estudos zoológicos", o conceito de 

'animais', sem qualquer implicação a priori por serem estudados pela genética, 

zoologia, medicina veterinária ou a história dos transportes (GNOLI, 2008a, p. 178, 

tradução nossa). 

  

 

Disciplinas são a base da divisão da maioria das classificações bibliográficas, tanto as 

enumerativas como as facetadas. Nelas os fenômenos são classificados várias vezes e tratados 

de forma diferente em cada disciplina. Se as fronteiras disciplinares se movimentarem e 

surgirem abordagens com características multidimensionais, ajustes serão necessários para 

acomodar os novos assuntos. De acordo com Szostak (2009) surgem três problemas:  

fenômenos estudados por mais de uma disciplina recebem várias classificações; assuntos 

interdisciplinares encontram-se em várias classes, não são reunidos em um só local; e assuntos 
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combinados de dois assuntos já existentes na coleção, não serão reunidos no mesmo local. Esses 

problemas dispersam assuntos relacionados e forçam o usuário a buscar em vários lugares o 

material desejado, uma vez que o usuário multidimensional busca informações de forma 

diferenciada, priorizando os fenômenos.   

Langridge (1995, p. 11) observa que todas as estruturas classificadas em geral utilizam 

como resultado de sua primeira divisão o termo “classes principais”. Estas classes 

correspondem a duas formas de se pensar o conhecimento: pelos tipos de conhecimento como, 

ciências, filosofia, história e artes; ou pelos fenômenos estudados por essas disciplinas. O 

conhecimento multidimensional é representado por termos que não se ajustam coerentemente 

nas classificações disciplinares. Acredita-se serem mais bem representados em uma 

classificação que tenha como primeiro recorte classificatório os fenômenos, sendo as 

disciplinas tratadas como uma faceta.  

Para explicar a classificação por fenômenos, Gnoli (2016, 2017) traça o caminho 

percorrido dos objetos no mundo, o conhecimento sobre eles e o seu uso pelas pessoas. 

Apresenta o Quadro: 3, demonstrando a posição da dimensão dos fenômenos no tratamento 

informacional. Apresenta igualmente suas diferentes dimensões, marcadas por letras do 

alfabeto grego, as quais um SOC deve abranger. Inclui: os fenômenos observados; a perspectiva 

disciplinar e cultural em que são abordados; as características dos documentos; as coleções 

armazenadas em bibliotecas, arquivos, museus; as necessidades das pessoas no uso dessas 

coleções e as experiências das pessoas com diferentes necessidades de informação.    

 

 

Quadro 3: Dimensões da organização do conhecimento e campos correspondentes 

α realidade em si Misticismo 

β Fenômeno Ontologia 

γ Perspectivas Epistemologia 

δ Documentos bibliografia, epigrafia, etc. 

ε Coleções biblioteca, arquivo e museu 

ζ necessidade de informação ciência cognitiva e da informação 

η Pessoas Sociologia 

Fonte: Gnoli (2016, p. 406) 

 

 A abordagem tradicional da Biblioteconomia e da Ciência da Informação prioriza as 

dimensões das “perspectivas” e dos “documentos”. Gnoli (2016, p. 406 e 407) afirma que 
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ampliar o escopo abrangendo os itens do conhecimento nas demais dimensões permite que a 

Organização do Conhecimento alcance os fenômenos, as categorias de necessidades de 

informação e as coleções inteiras, como as que estão nas bibliotecas digitais. De acordo com o 

autor esta visão está de acordo com a proposta de Dahlberg de estabelecer a Organização do 

Conhecimento como um campo de pesquisa que faz parte da “ciência da ciência” e não apenas 

da Biblioteconomia e Ciência da Informação.  

 Gnoli (2016, p. 406) esclarece que a palavra fenômeno é adotada pelos seu consistente 

uso na literatura de Organização do Conhecimento e não tem nenhuma conotação com o 

significado utilizado na escola filosófica da fenomenologia. Também explica sua preferência 

no uso da palavra “fenômeno” diante de “objetos” (do conhecimento) utilizada por Dahlberg. 

Para ela a palavra fenômeno está ligada a referências da percepção. Para Gnoli (2016) 

“fenômeno” possui significado mais amplo, engloba a ideia de processos, propriedades e 

relacionamentos ligados a entidades, todos devendo ser representados em um SOC. 

 Tomando os fenômenos como base para primeira divisão da estrutura classificatória, as 

classes de fenômenos são ordenadas por níveis integrativos, apoiados pela abordagem analítico 

sintética da classificação facetada, que permite a livre combinação dos vários aspectos dos 

fenômenos.  

Gnoli e Poli (2004) explicam que alguns fenômenos são definidos por sua essência 

interna outros por sua função. A definição funcional é específica aos níveis iguais ou além do 

biológico, enquanto que a definição por essência é adequada para partículas atômicas e 

elementos químicos. Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 112) relatam que a análise dos 

fenômenos acontece pela desagregação ou descompactação da classe principal identificada em 

múltiplos graus de fenômenos constituintes. 

O princípio a definir a formação de uma classe deve ser o de priorizar os aspectos, as 

características que são ontologicamente as mais significantes não apenas para objetivos 

imediatos, mas as que se referem à natureza dos fenômenos.  

 

b) Classificação abrangente de relacionamentos  

 

Visando introduzir as propostas apresentadas por Szostak, Gnoli e López-Huertas 

(2016, p. 43) quanto à classificação abrangente de relacionamentos para espaços 
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multidimensionais, consideramos apresentar algumas obsrvações relacionadas a esta questão 

na perspectiva de maior entendimento da proposta apresentada pelos autores supracitados.  

 Relacionamentos é o que proporciona significado, no âmbito de um contexto, ao 

conjunto de termos/conceitos representativos dos assuntos em um esquema de classificação, 

são os “fios” que ligam, amarram e delimitam o sentido pretendido no domínio. 

Relacionamentos estão no centro das atividades de Organização do Conhecimento e geralmente 

não são especificados nas estruturas classificatórias, o que se configura numa falha (GREEN, 

2008).    

Green (2008) esclarece que existem relacionamentos de abrangência universal e os 

específicos a domínios. Os de abrangência universal são aqueles que não consideram um 

contexto específico e operam em nível conceitual relevante em todos os domínios, como: 

generalização/especialização, parte/todo, tipo/código (em inglês type/token), causa/efeito. 

Relacionamentos voltados para um domínio específico devem estabelecer as classes de 

entidades importantes ao domínio, examinar suas interrelações e descobrir as relações 

exclusivas ao domínio. Ambas as abordagens são interessantes para Organização do 

Conhecimento, pois ora desenvolvem instrumentos para representação de abrangência geral, 

ora para representação em que os relacionamentos são exclusivos a um determinado domínio.    

     Green (2001, p. 3) afirma que relacionamentos em sentido abrangente são associações 

entre duas ou mais entidades ou entre duas ou mais classes de entidades42. Complementa 

afirmando que para especificar um relacionamento é preciso primeiro identificar todas as partes 

vinculadas pelo relacionamento, ou seja, não apenas enumerar, mas identificar os 

relacionamentos abstratos e os relacionamentos concretos43.  E, depois, especificar a natureza 

                                                 

 

42 Na Organização do Conhecimento, Green (2008) define classes de entidades, como:  

conhecimento – abrangendo informação e realidade (supondo que conhecimento reflete alguma realidade) pode 

ser público, transmitido por documentos, como privado, mantida na mente humana; documentos – abrangendo 

texto, vídeo, áudio, multimeios, etc., tanto unidades intelectuais, como por ex.: textos, e unidades físicas, por ex.: 

livros, seriados, páginas web, etc.; conceitos – incluindo assuntos,  abrangendo tanto conceitos simples como 

conceitos de complexidade arbitrária; seres – desde humanos até organizações; necessidades de informação – 

alcançando também as necessidades de conhecimento; e linguagem – assim como os conceitos, alcança 

palavras/termos tanto como unidades individuais como enunciados. 

Green (2008) ilustra uma possibilidade dessas entidades se relacionarem: Documento <é relacionado para (por 

ex.: é parte de, descreve, cita, links para)> Documento; Documento <contém> Linguagem; Linguagem <expressa> 

Conceito; Documento <é sobre> Conceitos; Seres <possuem> Necessidades de informações; Documento 

<transmite> Conhecimentos; Conhecimento <aborda> Necessidades de informações; Conhecimento 

<amplia/estende> Conhecimento. 

43 Relacionamento abstrato expressa associações entre classes de entidades, por ex. Pessoa <nasceu em> Local.  
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do relacionamento, que considera suas propriedades, dentre elas: o número, dependendo do 

número de entidades envolvidas, pode ser: binário, ternário, etc.; a cardinalidade, diz respeito 

a quando um membro participante de uma classe de entidades se associa a quantos membros de 

outra classe, no caso de relacionamento binário podem ser: um-a-um, um-para-vários e vários-

para-vários; e a transitividade é quando acontece a herança hierárquica, por ex.: “A” está 

relacionado com “B”, e do mesmo modo, “B” está relacionado com “C”, concluindo que, de 

alguma forma “A” está relacionado com “C” (GREEN, 2001, p. 4 e 5).   

Sales, Campos e Gomes (2008) demonstram que os tipos de relacionamentos são 

delimitados conforme os tipos de SOCs em que serão aplicados: para tesauros, em seu aspecto 

conceitual, são incluídas as relações hierárquicas, partitivas e associativas; se considerar o 

aspecto da língua, tem-se a relação de equivalência. Advertem que as relações partitivas e as 

associativas são ônticas, acontecem entre objetos. Na Teoria da Terminologia as relações são 

categorizadas em Lógicas e ônticas e mais utilizadas para o desenvolvimento de glossários. As 

relações lógicas ocorrem entre termos de mesma natureza a partir de um processo de abstração 

possibilitando identificar gêneros e espécies.  As relações ônticas, são relações de contiguidade 

no tempo e no espaço. Podem ser identificadas como relações partitivas, relações de 

causalidade, instrumental, de descendência genealógica e ontogenéticas, segundo Wüester 

(1981). As ontologias necessitam de relações mais formalizadas, em que explicitem os 

elementos do relacionamento e os seus tipos. 

Outros autores no âmbito dos estudos informacionais apresentaram propostas para 

evidenciar os relacionamentos. Aqui serão apresentadas resumidamente as iniciativas de 

Farradane (1967), Dahlberg (1978), Perreault (1994), ALA (1997) e Szostak (2012).   

Farradane (1967) apresentou a necessidade de explicitar os tipos de relacionamentos 

entre os conceitos, isto devido à crescente importância de demonstrar o grau de detalhe e 

complexidade da informação. Na classificação bibliográfica as primeiras iniciativas de tornar 

mais explícitas as relações foram com as tabelas auxiliares na CDD e, de modo mais preciso 

Ranganathan desenvolveu as “relações de fase” para classificação facetada.  Farradane (1967) 

desenvolveu uma tabela de relacionamentos genéricos organizada no modelo 3x3, com um eixo 

representando o aumento da percepção de clareza e o outro indicando aumento da associação 

                                                 

 

Relacionamento concreto expressa associações entre entidades específicas, por ex. Michelangelo <nasceu em> 

Caprese, Raphael <nasceu em> Urbino (GREEN, 2001, p. 3). 
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(tempo mental); resultou em nove tipos de relacionamentos: concordância (justaposição), auto 

atividade, associação, equivalência, dimensional, permanência, distinção, reação e causa. Suas 

iniciativas buscaram demonstrar a forma como o conhecimento humano se desenvolve, do mais 

simples ou particular, ao mais geral ou complexo e isto também se refletiria na notação.  

Dahlberg (1978) afirma que se dois ou mais conceitos têm pelos menos uma 

característica em comum - existe um relacionamento entre eles. Os relacionamentos podem ser 

quantitativos, como os que medem a quantidade e a similaridade das características entre eles. 

Nesta categoria a autora identificou os relacionamentos de identidade, de inclusão, de interseção 

e de disfunção. Identificou como qualitativos: os de relações formais envolvidos na comparação 

das características e os materiais, com base no conteúdo das mesmas características. Os de 

relações materiais se dividem em: genéricas, partitivas, oposição e funcionais.    

Com base em propostas anteriores de diversos autores, Perreault (1994) fez um esquema 

de classificação que coletou, analisou, agrupou e classificou as categorias e os relacionamentos 

de forma extensiva e detalhada em quatro grandes classes: ordinal, determinativo, subordinado 

e lógico.  Sugeriu o uso de símbolos para especificar os relacionamentos na notação na CDU, 

que seriam incorporados em uma recuperação mecanizada.  

A American Library Association (ALA) desenvolveu, em 1997, uma taxonomia com 

relacionamentos de assuntos na língua inglesa, com objetivo de começar a desenvolver uma 

base para futuras melhorias na recuperação de assuntos. Foram mais de 100 tipos de 

relacionamentos associativos, 50 de equivalência e mais de 20 hierárquicos44.    

Atualmente, Szostak (2012a) desenvolve uma classificação de relacionamentos entre as 

coisas. Para isso analisou os trabalhos de Farradane (1967) e de Perreault (1994). Concluiu que 

ambos deram menos atenção aos relacionamentos causais, aspecto que é valorizado na 

classificação desenvolvida por ele, a qual prioriza a combinação de verbos com outros verbos, 

coisas e advérbios. A classificação é organizada em três categorias: Influências físicas, 

Influências biológicas e Influências intencionais, totalizando 71 relatores que podem ser usados 

separadamente ou combinados por dois ou três relatores, no caso de representação de um 

relacionamento composto. Também desenvolveu um conjunto de relacionamentos não causais, 

que correspondem ao objetivo de maior clareza na expressão dos relacionamentos de Farradane 

                                                 

 

44 Taxonomia dos   relacionamentos de assuntos. Disponível em: 

<http://www.ala.org/alcts/mgrps/camms/cmtes/ats-ccssac/srrsreport-B2>. 

http://www.ala.org/alcts/mgrps/camms/cmtes/ats-ccssac/srrsreport-B2
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(1967): não, ou, por, de, para, tipo de, em, sobre, comparado a, associado com, da perspectiva 

de, coleção de e alguns relacionamentos matemáticos (SZOSTAK, 2012b). Esta classificação 

de relacionamentos desenvolvida por Szostak está sendo incorporada na Basic Concepts 

Classification, já apresentada acima.  Alguns exemplos dos relacionamentos são apresentados 

em Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 117) e Szostak (2013).   

Dois são os tipos mais importantes de relacionamentos envolvidos na organização do 

conhecimento multidimensional apresentados por Szostak, Gnoli e López-Huertas, (2016):  o 

causal e o de dependência.  

O relacionamento causal especifica a influência ou a causa que A exerce sobre B, ou a 

influência que A, B, C e D combinados exercem sobre E, F, G e H, por exemplo. Em estruturas 

classificatórias que privilegiam a divisão disciplinar, o documento seria classificado 

privilegiando o aspecto disciplinar tratado na obra, em uma ou outra classe de assuntos, sem 

nenhuma indicação da direção de influência. O ideal seria o usuário pesquisar sobre as causas 

de A sobre B e ser recompensado com todas as obras que estudam a influência de A sobre B 

(SZOSTAK, GNOLI e LÓPEZ-HUERTAS, 2016, p. 45).  Nesse caso, as obras de A afetando 

B seriam armazenadas fisicamente em B, elas seriam localizadas pelos “determinantes de B” 

(SZOSTAK, GNOLI e LÓPEZ-HUERTAS, 2016, p. 50).  Essas obras usariam uma notação 

que ligaria o fenômeno ao principal relacionamento causal alcançado pela obra (SZOSTAK, 

GNOLI e LÓPEZ-HUERTAS, 2016, p. 114).  

De acordo com Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 46), a pesquisa realizada pelos 

relacionamentos causais proporciona conhecimentos além dos esperados pelo usuário, que “[...] 

seria alertado por diversas ideias de diferentes disciplinas que, quando integradas, forneceriam 

um melhor (mais sutil e mais abrangente) entendimento.” Novas possibilidades de influências, 

fatores ainda não percebidos associados aos fenômenos, problemáticas discutidas em uma 

disciplina, mas ainda não em outras se tornariam visíveis ao usuário e facilitaria a pesquisa 

multidimensional em seu processo de síntese.  

Na análise de Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 51) há grande número de obras 

que tratam das causas, influências ou efeitos de um determinado fato/assunto sobre outro e 

relatam sobre a importância de analisar as ideias relacionadas às coisas presentes nos 

enunciados. Analisando as relações causais, apresentam uma análise a partir do título de uma 

obra: “Os efeitos do tráfego de automóveis nas populações de aves reprodutoras na floresta I: 

evidências da reduzida qualidade de reprodução das Felosas musicais (Phylloscopus trochilus) 

perto de uma rodovia”, relatam que esta obra trata de uma ligação causal entre uma instalação 
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tecnológica (uma rodovia e a produção de ruído pelos automóveis) e um fenômeno orgânico (o 

tamanho e a saúde de uma população de aves). Esse enunciado envolve áreas disciplinares bem 

diferentes, engenharia e biologia, respectivamente; contudo percebe-se que a principal 

contribuição do trabalho não é a informação sobre a espécie de aves, nem sobre a rodovia. A 

palavra “efeito” e “evidências” demonstra que existe algo além do que a influência de um sobre 

o outro, o termo “evidências” expressa o fato que não são apenas discutidos os efeitos dos ruídos 

na rodovia sobre a espécie de aves, mas são apresentados novos dados para apoiar a hipótese 

que eles realmente ocorrem. Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 51) destacam que é 

importante não apenas o “tema”, ou seja, “do que se trata” ou “o que é sobre”, mas o “rema”, 

ou seja, a nova informação apresentada pelo tema.  

Esta seria uma teia de relações que favorece tanto as pesquisas disciplinares como as 

multidimensionais. Possibilitaria a identificação dos assuntos das obras de ficção (Szostak, 

Gnoli e López-Huertas, 2016, p. 46) e melhor refletiria as abordagens dos estudos feministas 

(OLSON, 2007) 45. Essa abordagem favorece a classificação pelas ideias abrangidas nos 

conceitos e evidenciadas nos relacionamentos entre as coisas. Sendo assim, traria visibilidade 

para aqueles trabalhos pouco consultados ou de autores ainda desconhecidos (Szostak, Gnoli e 

López-Huertas, 2016, p. 47). 

O segundo tipo de relacionamento apresentado por Gnoli (2017) é o relacionamento de 

dependência.  Esse relacionamento difere do relacionamento hierárquico, por permitir que uma 

classe faça uma ligação de dependência posicionada em outra parte do esquema. Esse princípio 

estabelece critério para ordenação evitando as iniciativas intuitivas, uma vez que as classes 

seguem uma sequência consecutiva de níveis. “Isto significa que, se uma classe de fenômenos 

‘n’ depende da classe ‘h’, então ‘n’ tem que seguir ‘h’ na ordem relevante das classes” (GNOLI, 

2017). O importante é que os fenômenos de níveis inferiores sejam listados primeiro, uma vez 

que os de níveis superiores dependem deles. Esta sequência não acontece necessariamente 

seguida uma da outra, uma determinada classe de fenômenos surge, geralmente, de várias 

classes de níveis inferiores como dependente delas (GNOLI, 2017).   

Gnoli, Bosch e Mazzocchi (2007) exemplifica com um tipo de SOC, a tabela de 

classificação e cita como exemplo dois fenômenos listados em partes diferentes da tabela: “Km 

                                                 

 

45 OLSON, Hope A how we construct subjects: a feminist analysis. Library Trends, vol. 56, n. 2, 2007, p. 509-

541. 
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montanha” como pertencente a classe de “Acidentes geográficos” e “Xwou alpinismo” como 

pertencente a classe de esportes.  

K Acidente geográfico 

            Km montanhas 

 

X Obras de arte e lazer 

            Xw jogos, esportes 

                    Xwo esportes ao ar livre 

                               Xwou alpinismo  ››Km 

 

Assim, o relacionamento não seria representado na notação, mas por um link. Esse tipo 

de relacionamento também é usado para ligar as classes principais dos níveis integrativos. 

 

c) Classificação abrangente de Teorias e de Métodos e Técnicas  

 

  

 A Classificação abrangente de Teorias e a Classificação de Métodos e Técnicas são 

apresentadas na Figura 6 separadas. Contudo, notou-se proximidade nas abordagens, se 

diferenciando apenas quanto ao foco, uma em Teorias e outra em Métodos e Técnicas, por isso 

aqui e no Capítulo 6, seção 6.1.3, serão apresentadas juntas.  

  Pesquisas que envolvem o conhecimento multidimensional tratam de temáticas que 

envolvem a investigação por problemas ou questões que não se inserem em apenas um ponto 

de vista disciplinar. O processo de análise desses problemas envolve a escolha de teorias e 

métodos que, dependendo da forma como serão combinados, poderão produzir resultados 

completamente diferentes. Neste sentido, por exemplo, as ligações causais, apresentadas acima 

são essenciais nesse tipo de investigação, pois tratando de problemas, a pesquisa sempre 

envolve descobrir e examinar as suas causas.  

Uma classificação que possua a faceta teoria e a faceta método, permitiria a identificação 

das abordagens utilizadas e levaria ao conhecimento do usuário multi-inter-transdisciplinar sob 

quais teorias e métodos o problema foi analisado.  

Sendo evidenciadas as teorias e os métodos, o usuário percebe se foram desenvolvidas 

e são utilizados em áreas nucleares ou áreas de origem distantes intelectualmente da sua, e por 

isso constituem-se em barreiras ao desenvolvimento da pesquisa. Palmer (2010, p. 183) declara 

que:  
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Através da sondagem, os pesquisadores encontram novas idéias, teorias, métodos e 

termos que eles não entendem completamente, o que leva à necessidade de coletar 

mais informações. Esse trabalho de tradução pode ser a parte mais difícil e trabalhosa 

da colaboração e comunicação da pesquisa interdisciplinar.  

  

 

O processo de tradução é aquele que o pesquisador busca os significados dos termos 

utilizados na área de origem do assunto, de modo que ele tenha a compreensão correta e 

possibilite o entendimento e uso do termo, nesse caso dos tipos de teorias e métodos.   

As teorias seriam classificadas pelo nome e por seus tipos, isso porque os nomes das 

teorias são, por vezes, ambíguos. Além do que, novas teorias são criadas regularmente.  

Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 52) afirmam que estudos multidimensionais 

são orientados a questionar quais teorias têm sido aplicadas ao estudo de um fenômeno em 

particular, ou questionam um tipo específico de relacionamento existente entre certas classes 

de fenômenos. Isso pode levar o usuário a se interessar por apenas uma teoria ou a pesquisar 

sobre um grupo de teorias relevantes àquela questão, proporcionando que ele avalie a aplicação 

da teoria em outro conjunto de fenômenos similares ou o quão bem-sucedido foi o uso de 

determinada teoria. Descobrir a aplicabilidade de uma determinada teoria ou a quais fenômenos 

e relacionamentos uma teoria se aplica é uma tarefa que cientistas naturais têm demonstrado 

mais interesse do que os da área de humanas, mas que deveria ser importante para todos, pois: 

“Na ausência de tal esforço, é muito fácil supor que uma teoria aparentemente útil em uma 

aplicação seja universalmente válida em outra, ou de outro modo, em um caso que tenha 

apresentado pouco poder explicativo conclua que ela é inútil” (SZOSTAK, GNOLI E LÓPEZ-

HUERTAS, 2016, p. 52). 

As mesmas afirmações do parágrafo anterior são úteis para os métodos de pesquisa, 

Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 54) afirmam que o conhecimento de um ou dois 

métodos de pesquisa satisfaz, em grande parte, uma pesquisa disciplinar; o mesmo não acontece 

em uma pesquisa que toma como base o conhecimento multidimensional, será necessário o 

conhecimento de vários métodos e a avaliação de seus pontos forte e fracos, como também suas 

possíveis combinações e os resultados a que chegaram na aplicação a determinados problemas 

ou questões. Esse aspecto é particularmente valorizado nas pesquisas multidimensionais.   

 

  

A pesquisa interdisciplinar válida é necessariamente baseada em uma compreensão 

profunda de como os conceitos, métodos e resultados se encaixam no corpo do 

discurso e da prática em que foram desenvolvidos. Só então os julgamentos podem 
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ser feitos sobre como as idéias podem ser legitimamente aplicadas em uma nova área 

(PALMER, 2010, p. 183). 

 

 

Não é comum que o aspecto teórico ou metodológico de uma obra seja indexado, a 

menos que a obra tenha como assunto principal uma determinada teoria ou método. Szostak e 

Gnoli (2008) afirmam que a classificação de teorias, como também a de métodos é desafiadora 

aos profissionais da informação devido à ambiguidade de seus nomes, já que o mesmo nome 

pode se referir a diversos tipos de teorias assim como argumentos teóricos ou metodológicos 

semelhantes podem possuir nomes bem diferentes. Não é suficiente listar os nomes que 

intitulam as teorias e métodos, mas é preciso identificar os significados atribuídos pelas diversas 

comunidades de pesquisa. Nesse sentido Szostak (2004) desenvolveu uma técnica para 

identificar os tipos de teorias e métodos por meio de 5 questões, que denominou de 5W: Who, 

What, Where, When e Why. No contexto de aplicação da teoria são feitas as seguintes 

perguntas, as quais são representadas como facetas: Quem é o agente? O que o agente faz? Por 

que o agente faz isso? Onde ocorre o processo causal? Quando o processo causal ocorre? Nem 

todas as teorias respondem a todas essas perguntas, esse processo permite reconhecer as forças 

e fraquezas de uma teoria, suas limitações quando aplicada a uma questão particular e a 

identificar outras teorias com forças compensatórias (SZOSTAK, GNOLI e LÓPEZ-

HUERTAS, 2016, p. 118). A mesma técnica 5W é aplicada aos métodos, mas com questões 

direcionadas à identificação das forças e fraquezas das metodologias aplicadas a pesquisa. 

Szostak (2004, p. 101) apresenta detalhadamente como usar a técnica para apontar a 

metodologia utilizada na obra.  

Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 119) relatam que alguns autores não procuram 

demonstrar a teoria na qual basearam seus estudos. Esta seria uma oportunidade para Ciência 

da Informação incentivar melhorias na prática acadêmica, estimulando uma mais clara 

descrição de definição de suas teorias. Também alertam que no caso da teoria não ser 

identificada na análise da obra, poderá ser omitido o uso dessa faceta.  

No Integrative Level Classification (ILC), onde todos esses princípios estão sendo 

testados, teorias e métodos são expressos em formas de facetas, introduzidos pelos dígitos 

indicadores 04 e 03 respectivamente (SZOSTAK e GNOLI, 2008). 

Mais simples que as teorias, os métodos foram reunidos em doze classes gerais: 

experimentos (incluindo naturais ou quase experimentais); pesquisa; entrevistas; modelos 

matemáticos (e simulações) incluindo modelos teóricos de jogos; análises estatísticas 
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(geralmente, mas nem sempre, associada a modelos) incluindo análise de dados secundários; 

análise etnográfica/observacional (através da observação participante); experiência/intuição; 

análise textual (conteúdo, discurso); classificação (incluindo análises evolucionárias); mapas 

(representacional e conceitual); hermenêutica/semiótica; traços físicos (como na arqueologia) 

(SZOSTAK, 2004).   

Importante destacar que a classificação das teorias e dos métodos aplicados é 

independente da classificação por fenômenos (a que determina a localização do material). 

Fenômenos, teorias e métodos serão expressos pela notação, possibilitados pela abordagem 

analítico-sintética e poderão ser combinados no momento da busca nos catálogos eletrônicos 

(SZOSTAK, 2009). 

 

d) Abordagem sintética da classificação 

   

A abordagem sintética da classificação pressupõe que partes ou categorias de um 

assunto possam ser reconhecidas e representadas em um SOC. As facetas, identificadas como 

úteis ou essenciais a um determinado domínio, constituem-se como categorias fundamentais, 

que geralmente seguem um padrão incluindo: os objetos de estudo, suas partes, seu material 

constituinte, suas propriedades, seus processos, as ações realizadas por eles, os agentes de tais 

ações, os meios usados, a localização espacial, o período de tempo etc. São expressos seguindo 

uma ordem de citação padrão, iniciando pela informação mais relevante de um conceito e 

mantendo sua consistência em todo o esquema (SZOSTAK, GNOLI E LÓPEZ-HUERTAS, 

2016, p. 120).  Facetas e Níveis integrativos são duas principais teorias para classificar 

fenômenos (GNOLI, 2008a). 

Tomando como base as orientações de Ranganathan e as do CRG, as facetas podem ser 

ajustadas para que as categorias fundamentais sejam categorias dos fenômenos em si, aplicadas 

à modelagem de cada nível (GNOLI, 2008a). Assim, é apresentado um quadro comparativo 

(Quadro 4) com as categorias usadas por Ranganathan, as propostas pelo CRG e revisadas por 

Vickery (1980) e Broughton (2006), as utilizadas por Dahlberg (2008) no Information Coding 

Classification (ICC) e a proposta por Gnoli (2008a) no Integrative Levels Classification (ILC). 

Observa-se que algumas foram mantidas, outras adaptadas, como por exemplo, a categoria 

Personalidade em Ranganathan foi substituída por Objeto/Coisa e na proposta do ILC por 

Fenômeno.  



109 

 

 

Dentre as categorias propostas para o ILC (última coluna do Quadro 4), duas carecem 

de explicações por serem completamente novas, a categoria Padrão que expressa as relações 

entre um fenômeno e um objeto representado nele, como uma foto ou um poema e seu assunto; 

e a de Modalidade utilizada para especificar a forma como um fenômeno é reconhecido (real, 

possível, hipotético, ficcional) e as teorias que os apoiam (GNOLI, 2008a). Também é 

importante destacar que a categoria pode ser mantida em todos os níveis ou podem surgir, a 

partir de um nível específico.  

 
 

Quadro 4: Categorias segundo os vários autores da Classificação Facetada  

Ranganathan Vickery-Broughton 

(FATKS) 

Dahlberg (ICC) Proposta (ILC) 

Disciplina/Assunto 

básico 

Disciplina/campo 0 Conceito  

, Personalidade Objeto/Coisa  Fenômeno 

 Qualidade/Tipo 1 Teoria/Princípio 9 Qualidade/Tipo 

   8 Padrão 

  8 Aplicação 7 Propósito/Resultado 

 N Parte-órgão 2 

Objeto/componente 

5 Órgão/Subsistema 

; Matéria-prima N Parte 

constituinte/Material 

 4 Elemento 

; Matéria-propriedade M Propriedade 4-6 Atributos  

: Energia  K Processo/Ação 3 

Atividade/Processo 

3 

Processo/Transformação 

, 2º round de 

Personalidade 

E Agente 7 Produção 6 Agente/Premissa 

. Espaço D Lugar 9 Distribuição 2 Local/Vizinhança 

‘ Tempo C Tempo  1 Tempo/Ordinal 

 A Teoria  0 Modalidade 

Fonte: Gnoli (2008a)  

 

   

 A notação facetada pode ser construída pela livre combinação das facetas apropriadas 

de um fenômeno, que pode ser combinado com qualquer outro fenômeno. Podem ser 

combinados conforme a necessidade para formação dos assuntos, por ex. utilizando a categoria 

4 “Elemento” o assunto “estrelas formadas por hidrogênio” pode ser obtida pela notação de 

“estrelas” no nível I com “hidrogênio” no nível E, e o indicador de faceta 4 para “produzido 

pelo elemento” (GNOLI, 2008a, p. 185).  A notação para cada conceito é representada por uma 

“string” (grupo de caracteres), como se fosse uma palavra chave, separados por um espaço em 

branco - aspecto importante para recuperação em ambientes digitais em que conceitos podem 

ser tratados como se fossem uma única palavra (GNOLI, 2004). Por exemplo, o assunto 
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“turismo rural na Escócia influenciado por baleias” seria representado com a notação 

(Xy2eec25w)6(Mqvtn) (GNOLI, 2008a, p. 188).  

A teoria da Classificação Facetada, desenvolvida por S. R. Ranganathan foi apresentada 

detalhadamente nesta pesquisa, no capítulo 5. É uma abordagem que, além da Colon 

Classification, inspirou os trabalhos do CRG, da Classificação Decimal Universal (CDU) e a 

segunda edição da Classificação Bibliográfica de Bliss (BC2). Ainda que nessas classificações 

as facetas tenham sido aplicadas para classes disciplinares, sua sintaxe pode também ser 

aplicada em uma classificação tendo fenômenos como divisão primária. Um conjunto de 

facetas, mais úteis à modelagem do esquema é identificado em cada classe principal que [...] 

podem ser entendidos como atalhos para as relações mais frequentes e relevantes entre cada 

fenômeno” (GNOLI, 2008a, p. 180).  

 

e) Classificação da Perspectiva Autoral  

 

A Classificação da Perspectiva Autoral possibilita propor uma descrição a partir de 

aspectos que evidenciem a intenção do autor ao se debruçar sobre aquele estudo, agregando 

elementos que ultrapassam as concepções relacionadas ao conteúdo ou ao assunto/tema. A 

classificação permitiria evidenciar o campo disciplinar do autor, os métodos e técnicas 

utilizadas e que suportam tal temática discutida, aspectos interdisciplinares como a orientação 

teórica do autor, a linha epistemológica que está se apoiando, assim como sua perspectiva 

ideológica e mesmo ética.  

Szostak (2015) detalha essa classificação explicando que deve indicar a origem 

disciplinar ou interdisciplinar do autor e os laços institucionais; os métodos e teorias 

empregados, como já abordados; a perspectiva ideológica, por exemplo, o Liberalismo, o 

Socialismo, o Comunismo, dentre outros; os tipos de abordagem ética, como: análise 

consequencial, deontológica (foco nas regras), orientada por virtude/valores, tradição ou 

intuição; identificação dos aspectos epistemológicos relacionados ao o quê, o porquê e o como 

os autores criam ou escrevem; os aspectos retóricos seriam aqueles utilizados para 

convencimento, como: análise de causa/efeito, comparação/diferenciação, descreve pessoa, 

lugar, coisa; dentre outros.  

 Além desses aspectos, outras sugestões são relatadas por Szostak, Gnoli e López-

Huertas, 2016, p. 121), como: Beghtol (1998) sugere incluir o ponto de vista local, Tennis 
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(2002) sugere época do conhecimento e Vickery (2008) sugere representar o aspecto de 

aplicação à atividade humana.  

SOCs para representar o conhecimento multidimensional teriam mecanismos para a 

descrição de tais aspectos, ressalta que não seria necessário listar todos estes à priori, mas 

utilizando a abordagem sintética, estes elementos poderiam ser indicados e para cada caso 

poderiam ser evidenciados. Também esclarece que não serão encontradas obrigatoriamente em 

todos os documentos. Assim, em cada um devem ser analisados os componentes aproriados à 

identificação (GNOLI, 2016, p. 407).  

 

f) Clareza Terminológica   

 

 Domínios multidimensionais reúnem pesquisadores, especialistas, estudantes com 

formação de origem em diferentes áreas do conhecimento. Esses olhares diversos são lançados 

sobre o mesmo objeto ou problemática em comum. Cada área representada tem sua própria 

terminologia, seus jargões, suas técnicas específicas para adequada comunicação de suas 

realizações. Quando colocadas para trabalhar juntos, os pesquisadores necessitam identificar o 

conhecimento relevante, que contribui para o entendimento do problema, apoiado em um amplo 

conjunto de disciplinas, como também buscam entender a perspectiva geral ou basilar de cada 

disciplina envolvida.   

A terminologia constitui-se em um dos maiores desafios a construção de SOCs para 

domínios multidimensionais, sendo o maior problema apresentado pelos autores citados nesta 

pesquisa que problematizam o assunto. Por esse motivo é uma questão central na abordagem 

apresentada por Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016). 

Palmer (1996, p. 169) declara que: “As palavras são, talvez, o mais tênue dos elementos 

de fronteira. Elas podem gerar uma compreensão interdisciplinar, mas ao mesmo tempo criam 

sérios impedimentos à comunicação entre culturas científicas”.  Nesse processo de facilitar a 

comunicação é comum o uso de metáforas e analogias, as quais atuam como ferramentas que 

auxiliam os pesquisadores a ter entendimento sobre o problema (PALMER, 1996, p. 169). 

Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 49) destacam que são particularmente usadas nas 

áreas das humanidades.   

  Distante do núcleo, estão as fronteiras, caracterizadas por aqueles assuntos/termos 

considerados como periféricos ou dispersos, que buscam ou possuem alguma aproximação com 
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outras áreas, experimentações teóricas ou metodológicas caracterizadas por temáticas novas, 

ainda em fase de amadurecimento no processo de pesquisa.  

A esse respeito e pensando na abrangência que a representação do conhecimento 

multidimensional deve alcançar, Palmer (1996, p. 167) declara que: “Disciplinas são centradas 

em torno de um núcleo intelectual e, ao mesmo tempo, se sobrepõem através da dispersão”. 

Ainda enfatiza que para pesquisa multidimensional é importante tanto o conhecimento das áreas 

nucleares, como das periféricas. Enfatiza que as fronteiras entre os domínios são mutáveis e 

que os ambientes de informação devem ser flexíveis o suficiente para acomodar essas mudanças 

(PALMER, 1996, p. 186).  

O classificacionista deve considerar que pesquisadores multi-inter-transdisciplinares 

têm necessidade de conhecer os saberes nucleares de cada área envolvida na pesquisa. Isso 

facilita o entendimento geral das contribuições apresentadas e agiliza o processo de 

investigação. Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 58) afirmam que no esforço de integrar 

o pensamento de diferentes disciplinas, os pesquisadores são encorajados a avaliar as ideias 

ligadas a cada disciplina na perspectiva da própria disciplina. Assim, as obras e estudos 

introdutórios e todo o conteúdo que apresente a base disciplinar são importantes e essenciais a 

pesquisa multidimensional. Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 59) afirmam que: 

“Interdisciplinaridade existe em um relacionamento simbiótico com a pesquisa especializada”.  

Para os autores uma classificação que evidencia fenômenos, teorias e métodos favorece tanto a 

pesquisa disciplinar como a multidimensional.  

A compatibilidade entre a liguagem natural e a especializada constitui-se um dos 

principais desafios à construção de SOCs, desde os mais simples aos de maior complexidade, 

pois: “O conhecimento documentado na literatura não pode ser utilizado a menos que o sistema 

de informação e o usuário usem a mesma terminologia ou exista mecanismos de troca de 

vocabulário” (PALMER, 2001). Para acentuar mais a questão, especificamente no processo de 

pesquisa multidimensional, Palmer (2001) ressalta que quanto mais os pesquisadores se 

distanciam de sua literatura central, mais difícil é a leitura, porque o conteúdo e a terminologia 

não lhe são familiares. O pesquisador recém-chegado precisará de mais tempo e de uma leitura 

mais atenta para determinar quais informações lhe são pertinentes (PALMER, 2001).  

Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 131) declaram que a classificação proposta 

por eles funcionaria para o público de diferentes domínios apenas se a terminologia empregada 

nesses domínios fosse precisamente traduzida para terminologia empregada nas classificações 



113 

 

 

gerais. Os autores elencam algumas características relacionadas à terminologia de domínios 

multidimensionais:  

• são instáveis, não consensuais;  

• tanto surgem como sofrem alterações de forma rápida, especialmente nos 

domínios criados mais recentemente;  

• os limites conceituais não são bem definidos;  

• há confusas fronteiras epistemológicas, uma vez que vários termos são 

emprestados de outras disciplinas;  

• há falta de taxonomias ou classificações;  

• não há definição da dinâmica conceitual, ou seja, o comportamento dos termos 

não pode ser previsto sem um amplo estudo terminológico;  

• existem interações desconhecidas entre as áreas que compõem o domínio, é 

preciso estabelecer as relações e sua intensidade; e  

• ausência de modelo teórico para trabalhar nesses domínios (SZOSTAK, GNOLI 

e LÓPEZ-HUERTAS, 2016, p. 132). 

As questões apresentadas acima realçam a necessidade de um profundo estudo sobre a 

estrutura e a dinâmica conceitual dos domínios multidimensionais. Desse modo, a Análise de 

Domínio apresentada por Hjorland (2002), utilizando-se das técnicas bibliométricas e do 

tratamento terminológico, é uma abordagem útil no processo de mapeamento do domínio. Os 

termos e conceitos trabalhados nos domínios multidimensionais serão identificados e definidos 

de acordo com seu uso, para assim, fazer parte da classificação geral.  De acordo com Szostak, 

Gnoli e López-Huertas (2016, p. 133), o primeiro passo é identificar as maiores áreas de assunto 

e como elas se relacionam com cada outra. Destacam que os relacionamentos entre os assuntos 

são a essência do domínio multidimensional. Eles listam aspectos importantes a serem 

considerados na construção de SOCs para esses domínios, entre elas: a identificação da 

dinâmica interna dos assuntos, a gestão dos problemas que a terminologia pode causar, 

nomeação das categorias de conceitos escolhidas de acordo com as demandas do domínio e a 

possível ligação do conhecimento multidimensional com os sistemas gerais.  

 Os termos multidimensionais interagem com os disciplinares, nem sempre apresentando 

o mesmo conteúdo semântico de sua área de origem. Um exemplo é o termo “aborto”, que pode 

ter diferentes significados entre o domínio da medicina e o de estudos de gênero (SZOSTAK, 

GNOLI e LÓPEZ-HUERTAS, 2016, p. 145).  Sendo a ambiguidade inevitável, deve-se buscar 
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estratégias para minimizar os seus efeitos, reduzi-los a níveis aceitáveis para os objetivos da 

classificação, e desse modo, produzir uma melhor comunicação entre os usuários e os SOCs. 

Uma das estratégias é a redefinição, aplicada quando um termo tem múltiplos significados e 

busca-se um significado consensual entre todas as partes envolvidas no projeto 

multidimensional (SZOSTAK, GNOLI e LÓPEZ-HUERTAS, 2016, p. 71). Outra estratégia 

seria o uso de conceitos e não de palavras ou termos. Os conceitos reúnem palavras e termos 

em uma sentença ou enunciado que evidencia o contexto dos termos, referem-se a uma ideia 

particular e são precisos em transmitir o sentido pretendido (SZOSTAK, GNOLI e LÓPEZ-

HUERTAS, 2016, p. 68). Szostak (2011) esclarece que para os propósitos de representar 

domínios multidimensionais, conceitos básicos são aqueles que possuem significados 

semelhantes entre disciplinas ou culturas, possuem menor grau de ambiguidade; e conceitos 

complexos, são os que possuem compreensão compartilhada apenas internamente nas 

disciplinas e culturas particulares. A forma de suavizar a ambiguidade é a utilização de uma 

classificação geral com um vocabulário comum de conceitos básicos ao longo de uma estrutura 

hierárquica.  

 Sendo assim, outras estratégias são delineadas, como: a decomposição de conceitos 

complexos em conceitos simples; localizar esses conceitos simples em claras hierarquias que 

são especificamente organizadas seguindo regras lógicas, que indiquem claramente o que um 

conceito é e o que ele não é; permitir que os conceitos simples sejam relacionados com cada 

outro - a terminologia torna-se mais clara quando os termos são colocados em frases; 

desenvolver um tesauro que forneça maior clareza no relacionamento entre os conceitos, (ou 

talvez uma ontologia que forneça definições lógicas para cada conceito), assim o tesauro 

incluiria pontos de entrada de classificações e tesauros específicos ao domínio (SZOSTAK, 

GNOLI e LÓPEZ-HUERTAS, 2016, p. 152).  

 Conforme exposto acima, estruturas classificatórias para domínios multidimensionais 

possuem peculiaridades que devem ser observadas pelo profissional da informação. Estas 

envolvem a natureza do conhecimento a ser representado, o estudo do usuário multidimensional 

e o estudo de técnicas que podem ser inovadoras, as quais sendo aplicadas, impliquem a maior 

precisão e recuperação no processo de buscas por fontes de informação.  

 Resumindo, para classificação do conhecimento multidimensional são considerados 

importantes que: fenômenos, teorias e métodos sejam classificados de forma independente; 

devem evidenciar quais pontos de vista, domínios, disciplinas, perspectivas de estudo os 

fenômenos foram tratados por termos denotativos da perspectiva autoral; deve explicitar os 
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tipos de relacionamentos existentes entre os conceitos; precisa desenvolver meios de alcançar 

clareza terminológica para as diversas audiências envolvidas; deve utilizar a abordagem 

analítico sintética, pois é a que possibilita modelar o conhecimento multidimensional, 

evidenciando esses elementos.  

Agora no próximo item, busca-se relacionar os elementos elencados acima com o que 

os Autores Fundacionais, de alguma forma, já apontaram ou indicaram em suas construções 

teóricas. Mesmo em contextos informacionais completamente diversificados e considerável 

distanciamento temporal, Autores Fundacionais anteviram aspectos importantes que poderão 

ser utilizados na classificação do conhecimento multidimensional.  
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5. BROWN, RICHARDSON, BLISS E RANGANATHAN: CONTEXTO E 

PRINCÍPIOS TEÓRICOS 

 

 

Brown, Richardson, Bliss e Ranganathan são os autores escolhidos para fundamentar 

esta pesquisa por terem elaborado esquemas de classificação e evidenciado os princípios 

teóricos que utilizaram. Aqui serão apresentadas toda a construção teórica desses autores 

relacionados à classificação. No próximo capítulo é registrado a análise dos aspectos 

apropriados à representação do conhecimento multidimensional.  

Sendo a classificação um produto da mente dos seus idealizadores (SAYERS, 1946, p. 

21), cada um registrou em suas obras o modo como esquematizou suas classificações, quais 

foram suas motivações, suas prioridades e as definições dos atributos e elementos necessários 

para um esquema de classificação que tinha como propósito a classificação do conhecimento 

em geral. Entende-se que suas realizações estão restritas ao espaço-tempo e, concomitante a 

isto, associada às aspirações do conhecimento, às técnicas e às necessidades dos usuários de 

sua época. Ainda que com essas ressalvas, considera-se que os princípios teóricos 

sistematizados por esses autores apresentam características distintas que podem ser salientadas 

à luz das necessidades contemporâneas.  

O final do século XVIII e início do XIX caracterizaram-se por ser um período marcado 

pela construção de estruturas classificatórias. Nesse contexto, os objetos informacionais 

estavam em meio a acontecimentos que demandavam tratamento mais detalhado e com maior 

grau de precisão e agilidade nas buscas. Notadamente na América do Norte, onde surgiram as 

mais destacadas classificações, vivia-se um contexto político, social e econômico de intensas 

modificações por conta das inovações industriais, como a expansão das linhas telegráficas, a 

construção de estradas de ferro, a tecnologia da máquina a vapor e o desenvolvimento da 

mineração, dentre outros. Esses acontecimentos foram “re-revolucionados” pela introdução da 

eletricidade e o poder da combustão interna (MIKSA, 1983, p. 53).  A produção de bens de 

base colonial e regional abria espaço para a sociedade burguesa industrial. Esses fatos 

constituíram um pano de fundo para o surgimento de uma sociedade interessada na formação 

de mão de obra qualificada, na qual o domínio das técnicas comerciais e a habilidade no 

manuseio de máquinas eram fatores motivadores, tanto para a busca de formação intelectual 

como de material especializado. Tauile (1981) analisa de que modo a evolução da noção de 

informação acompanhou a constituição de formas de mercado, de organização do capital e de 
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produção do trabalho. O autor demonstra que os sistemas de informação foram formados 

seguindo a lógica da organização dos mercados e da produção capitalista, afirmando que a 

dependência tecnológica também pode ser caracterizada como dependência de informações 

(TAUÍLE, 1981, p. 90).   

Também é nesse cenário que surgem iniciativas de alfabetização da população, a 

disseminação da escola pública e a biblioteca pública. Esta última, com sua função de guarda e 

preservação, desempenha importante papel em um momento em que a busca por informações 

se afasta da classe erudita e elitista e se aproxima dos cidadãos em geral.  Sob essa perspectiva, 

Tauíle (1981, p. 97-98) declara que:  

 

 

[...] a estrutura da universidade moderna e dos sistemas educacionais de massa que a 

precedem devem ser entendidos à luz das exigências de execução, concepção e 

decisão que serão feitas aos futuros trabalhadores, cientistas, administradores, etc. 

envolvidos na produção social.   

 

 

Motivados pelo crescimento do interesse em publicações técnico-científicas, os 

profissionais da informação da época procuraram meios de aperfeiçoar as técnicas de 

armazenamento, busca e recuperação da informação, não apenas em seus aspectos descritivos 

ou objetivos, mas também naqueles relacionados à estrutura do conhecimento nas diversas 

áreas.  São fruto desse período as classificações da Library of Congress, de Cutter, Richardson, 

Brown, Bliss, Ranganathan que, apoiados em princípios filosóficos ou práticos, foram 

importantes para a classificação de assuntos de abrangência geral.  

Esses classificacionistas tinham um problema em mãos: a organização física dos 

documentos. Para tanto criaram estruturas classificatórias com o objetivo de representar o 

material bibliográfico que possuíam em seus acervos e, dentro do possível, com condições de 

recepcionar novos assuntos tanto nos catálogos sistemáticos como na ordenação nas estantes 

por meio da notação.   

Cada biblioteca tinha o seu próprio catálogo de descrição das suas obras, em grande 

parte utilizando o sistema de ordenação alfabética que demandava longas buscas nas inúmeras 

listas em folhas soltas, o que implicava adendos ou refazer toda a listagem quando da introdução 

de novas obras no acervo (MIKSA, 1974, p. 51). Foi partindo desta problemática que alguns 

bibliotecários criaram estruturas classificatórias de ordenação sistemática. Estas últimas 
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seguiram os princípios das classificações criadas por filósofos e cientistas, as quais se 

adequavam à classificação de livros (SAYERS, 1946, p. 13). 

Na busca pelo entendimento e compreensão dos fatos e fenômenos à sua volta, filósofos 

e cientistas organizaram suas ideias, reunindo os objetos no mundo por alguma característica 

em comum e, ao identificarem as relações entre eles, formaram agrupamentos. Estas 

classificações, singulares a cada pensador ou erudito, refletiam a percepção e o conjunto de 

crenças e valores que cada um tinha sobre si, sobre a vida e sobre o mundo de acordo com as 

suas observações. A ordem seguida para o agrupamento dos assuntos nas classificações era 

fornecida por eles, de acordo com os pressupostos da ciência e da filosofia da época. Com seus 

princípios teóricos e metodológicos, as classificações reuniam coisas semelhantes e 

demonstravam as relações entre os assuntos com o objetivo de conhecer e melhor entender os 

objetos e os fenômenos no mundo. Ainda com a finalidade de revelar e demonstrar o 

conhecimento, mas agora aquele registrado em livros, periódicos e documentos em geral, estas 

classificações eram moldadas ao espaço bibliográfico, o que permitia a identificação dos 

assuntos tratados nos livros e sua indicação nos catálogos. Acrescidas de notação, elas 

individualizam o item na estante, ao mesmo tempo em que reúnem assuntos afins, formando 

grandes blocos ou coleções de assuntos. Assim, esses esquemas classificatórios atendiam aos 

objetivos práticos da organização de acervos e ficaram conhecidos como classificação prática 

(BARBOSA, 1969).  

Sendo a classificação um processo mental e instintivo nos seres humanos (BROWN, 

1912, p. 1), eruditos e bibliotecários começaram a encontrar incoerências e dificuldades na 

ordem dos assuntos nas bibliotecas. Inicia-se um período de questionamentos sobre qual 

princípio de ordenação melhor representaria os assuntos, em sua detalhada complexidade de 

relacionamentos, e se mostraria mais receptivo a novos termos, oriundos de novas temáticas de 

assuntos tratados pela ciência. É assim que surge a discussão sobre qual seria a melhor ordem, 

a sequência mais útil ou a mais correta dos assuntos em um esquema de classificação. A escolha 

dessa sequência ou o tipo de ordenamento dado às classes é fator determinante e decisivo para 

a forma como os assuntos serão tratados ou modelizados em um esquema de classificação. Esta 

questão foi alvo de discussão por parte dos teóricos da classificação no início do século passado. 

Sayers (1946, p. 7) lista alguns destes questionamentos: Qual a melhor ordem para uma 

classificação bibliográfica? Existe uma ordem na natureza? Qual? Evolucionária, genética, 

genealógica ou outra? Deveria a classificação bibliográfica seguir alguma delas?  
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Um sistema de classificação é formado pelo agrupamento de assuntos com 

características semelhantes em classes e subclasses que, por suas divisões e subdivisões, 

demonstram o relacionamento entre os assuntos mais gerais e aqueles mais específicos. A 

questão colocada por Sayers refere-se a qual princípio deveria ser seguido tanto para ordenar 

gráfica e visualmente as classes, como também para separar e reunir os assuntos ou os objetos, 

as coisas no mundo. O princípio de ordenação utilizado pode servir tanto como uma diretriz 

para determinar a forma pela qual a base classificatória será organizada, ou seja, por domínios 

do conhecimento, por objetos, por funções, entre outros, como também pode direcionar a forma 

de organização das classes − por exemplo, se a base classificatória é disciplinar, como na CDD, 

o princípio de ordenação no interior das disciplinas também será por subdisciplinas, ou no caso 

da Colon Classification, cuja base classificatória é disciplinar, no interior de cada disciplina o 

princípio de ordenação será por categorias.  

Sendo assim, o princípio ordenador guia e orienta o que será classificado, referindo-se 

à forma como o classificacionista ou o profissional da informação se apropria de um dado 

princípio e o utiliza para estabelecer uma ordem dos elementos das classes. O princípio de 

ordenação possibilita a explicitação dos critérios utilizados em ambos os casos. 

O mapeamento do universo do conhecimento, em sentido amplo ou restrito, tem como 

produto a representação por meio de estruturas classificatórias ou Sistemas de Organização do 

Conhecimento (SOCs), que tanto podem ser apresentados nas formas mais simples e com menor 

rigor até as mais elaboradas, explicitando o relacionamento entre os termos, como por exemplo: 

nos glossários, folksonomias, taxonomias, esquemas de classificação, tesauros, mapas 

conceituais e nas ontologias.  

 Ainda que a classificação seja um processo mental, como afirmado anteriormente, 

busca-se a neutralidade por meio de métodos aplicáveis a todo tipo de conhecimento, que 

minimizem a subjetividade do classificacionista e garantam que sejam alcançados os objetivos 

pelos quais a estrutura classificatória foi construída.  

Mesmo que nem todas essas classificações tenham sido amplamente utilizadas em sua 

época, os princípios empregados em sua construção podem contribuir com os estudos atuais no 

domínio da Organização do Conhecimento.  Tanto naquele momento como agora, o principal 

objetivo do tratamento informacional é a recuperação da informação, com o diferencial do 

suporte: se antes havia apenas o suporte físico, e o importante era a localização na estante, hoje, 

além desse, há também o digital, envolvido em uma complexidade de formas documentais 

reunidas e agregadas em um só documento.  
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O estudo dos teóricos fundacionais do domínio de Organização do Conhecimento e de 

seus princípios teóricos pode contribuir para a representação do conhecimento 

multidimensional. Apesar do entendimento de que, na época em que esses autores elaboravam 

seus escritos, questões interdisciplinares apresentavam-se como embrionárias, isso não impede 

de encontrarmos ali contribuições úteis que tanto podem ser combinadas como podem ser 

adaptadas, se observadas sob a ótica das questões envolvidas na interdisciplinaridade do 

conhecimento. Também se reconhece que muitas das classificações desses autores não foram 

amplamente utilizadas e algumas, nem mesmo concluídas.  

Nesta pesquisa, o trabalho foi desenvolvido situando cada autor em seu contexto 

histórico, buscando identificar suas influências filosóficas, apresentando os princípios 

utilizados e aqueles que os diferenciam em suas teorias, destacando-se o que pode ser útil na 

organização do conhecimento multidimensional. Não é o objetivo desse trabalho avaliar e 

analisar o esquema classificatório, nem tampouco as questões envolvidas com a notação e a 

localização das obras nas estantes, mas antes os princípios teóricos e metodológicos utilizados 

na criação da estrutura classificatória.  

A escolha dos teóricos deu-se por terem sido identificadas na literatura citações 

destacando a importância de suas contribuições, não apenas em sua época, mas em todo o 

percurso teórico da área de Organização do Conhecimento. Nos Estados Unidos destacaram-se 

Ernest Cushing Richardson, Charles Ami Cutter, Henry Every Bliss e Melvil Dewey. Na 

Inglaterra destacaram-se William Charles Berwick Sayers, James Duff Brown e o Classification 

Research Group (CRG). Shiyali Ramamrita Ranganathan foi um proeminente teórico da 

classificação de origem indiana.  

Dentre os autores citados acima, serão apresentados os fundamentos teóricos de quatro 

principais classificacionistas: James Duff Brown, Ernest Cushing Richardson, Henry Evelyn 

Bliss e Shiyali Ramamrita Ranganathan. Como já afirmado, o motivo desta escolha recai sobre 

o fato de não terem elaborado apenas classificações, mas explicitado os fundamentos teóricos 

que utilizaram como base de suas criações.  

Cada autor é apresentado primeiramente em seu contexto histórico, com dados sobre 

sua vida pessoal e acadêmica, registrando-se suas principais realizações como também o 

reconhecimento e as críticas aos seus feitos apontados na literatura. No segundo subitem são 

apresentados seus principais princípios teóricos. Ressalta-se que a extensão de cada item 

corresponde ao volume dos princípios teóricos produzidos pelos autores e, na medida do 

possível, são apresentados os posicionamentos de seus comentadores.    



121 

 

 

 

5.1 James Duff Brown (1862-1914): contexto histórico 

 

James Duff Brown foi uma das figuras mais importantes da Biblioteconomia inglesa em 

sua época, o único a criar um esquema de classificação geral na Grã-Bretanha (PIEDADE, 

1983, p. 173). Segundo Sayers (1955, p. 175), seus feitos comparam-se aos de Dewey para as 

bibliotecas americanas, pois possuía originalidade, ousadia e personalidade industriosa de um 

incansável trabalhador. Brown tornou-se bibliotecário em 1888 na Clerkenwell Public Library, 

demonstrando atrevimento e causando grandes controvérsias entre seus colegas quando inovou 

ao permitir o acesso aberto ao acervo. O fato dos leitores poderem ir até as estantes escolher 

seus livros pareceu na época “[...] de alguma forma imoral, desonesto e altamente injurioso ao 

Estado” (SAYERS, 1955, p. 7). Propiciar o acesso público ao acervo o levou a preocupar-se 

com a classificação dos livros e sua disposição nas estantes. Foi assim que, em 1894, criou em 

colaboração com seu assistente James Henry Quinn a “The Quinn-Brown Classification”. Na 

prática, esta classificação mostrou-se inadequada a grandes acervos, o que o fez publicar em 

1897 uma nova versão, intitulada “Adjustable Classification” com algumas diferenças na 

sequência da divisão principal.     

Após estas iniciativas, considera-se seu principal legado para a Biblioteconomia, a 

Classificação de Assuntos “Subject Classification”. A primeira edição foi publicada em 1906, 

época em que as bibliotecas britânicas discutiam as dificuldades na adoção da Classificação 

Decimal de Dewey “[...] acusada de parcialidade em relação aos assuntos americanos.” 

(PIEDADE, 1983, p. 173). Esta obra teve mais duas edições: a segunda foi publicada no ano 

do falecimento do autor, em 1914, e a última foi expandida e revisada por seu sobrinho, J. D. 

Stewart, e publicada em 1939. Para esta pesquisa, será utilizada como obra de análise a edição 

da Classificação de Assuntos de 1914. De acordo com Foskett (1973, p. 121), as três edições 

não apresentam alterações significativas em sua estrutura básica, todas conservam os princípios 

delineados na primeira edição de 1906. 

Segundo Sayers (1946, p. 146), a Classificação de Assuntos foi o esquema mais 

utilizado naquele país depois da Classificação de Dewey e, talvez, a melhor realização da arte 

classificatória para uso em bibliotecas. Na avaliação de Sayers (1955, p. 177), o esquema 
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cumpre, superficialmente, as exigências práticas de uma classificação, mas ressalta a 

importância de sua base lógica, que deve chamar a atenção dos estudantes de classificação.  

A Classificação de Assuntos tem como divisão primária Matéria e Força, Vida, 

Inteligência e Registro. Estas são precedidas por uma Classe Geral ou Tabela Categórica, que 

compreende os assuntos de aplicação geral ou aqueles que qualificam e perpassam várias áreas 

do conhecimento, são universais e logicamente não podem ser atribuídos a uma classe de 

assuntos peculiar. A Tabela Categórica possui 975 entradas ou assuntos, que, de acordo com 

Barbosa (1969, p. 28), incluem: Educação, Lógica, Matemática, Artes Gráficas, Artes Plásticas 

e Ciências, de forma geral. Os assuntos quando tratados em seu aspecto geral são mantidos 

nesta tabela, quando de forma específica, fariam parte de suas respectivas classes, mas poderiam 

ser combinados com cada assunto ou subdivisão de assunto (BROWN, 1914, p. 15).  

Excetuando a Classe Geral, o conhecimento foi agrupado em quatro divisões principais, 

como apresentadas abaixo: 

 

                                     Geral ou Tabela Categórica (A) 

Matéria e Força        Ciências Físicas (B-C-D) 

 

                          Ciências Biológicas (E-F) 

Vida                           Etnologia, Medicina (G-H) 

               Biologia Econômica, Artes domésticas (I) 

       

Inteligência               Filosofia e Religião (J-K) 

                                               Ciências Sociais e Políticas (L) 

  

                                               Linguagem e Literatura (M) 

Registro                     Formas Literárias (N) 

                         História, Geografia e Biografia (O-X) 

                

 

Sayers (1955, p. 178) afirma que esta ordem demonstra a aparência das coisas no tempo. 

Trata-se de uma ordem evolucionária, no sentido de uma progressão das coisas simples para as 

complexas, ainda que o autor não tenha usado esta expressão para se referir a ela. A Matéria e 

a Força geram a Vida que produz a Inteligência e esta, por sua vez, o Registro dos fatos 

(BARBOSA, 1969, p. 115). Brown (1914, p. 11) sustenta que as principais divisões de seu 

esquema são organizadas em uma ordem lógica, seguindo uma progressão que, por razões fortes 

ou fracas, deveria avançar. Beghtol (2004, p. 705) destaca que Brown demonstra a variabilidade 

e a instabilidade das classificações do conhecimento. Esta sua observação o leva a buscar 
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formas de garantir maior “tempo de vida útil” das estruturas classificatórias, uma vez que as 

inserções de assuntos novos eram sempre problemáticas, principalmente por se tratar de 

classificações universais que, além da representação na estrutura classificatória, vinculam-se à 

construção da notação para identificação do material na estante.    

Brown (1914, p. 17) explica que a ideia fundamental do seu esquema é relacionar 

qualquer coisa semelhante a um tópico em um lugar constante ou inconfundível, de forma a 

manter, tanto quanto possível, sua proximidade com a ciência na qual se baseou. O assunto 

concreto reuniria todos os documentos relacionados em um só lugar, e eles seriam subdivididos 

por seus vários aspectos e pontos de vista. Ele esclarece que quando um “[...] assunto assume 

grande complexidade por causa do número de ciências presentes, um esforço tem sido feito 

para colocar em justaposição para a ciência predominante na qual se baseou.” Cita como 

exemplo “[...] a agricultura é colocada depois de Botânica e Zoologia, a parte prática do assunto 

sendo considerado como subordinado” (BROWN, 1914, p. 17).  Sayers (1946, p. 148) afirma 

que a ordem das classes é baseada na crença de que cada arte surge de alguma fonte definida, 

que cada efeito tem uma causa discernível, e a organização ou o arranjo se dá da fonte para 

aplicação, da causa para o efeito. Cita como exemplo o fato do Som conduzir à Música, a Luz 

conduzir à Ótica, dentre outros.  

Sayers (1955, p. 178) também aponta que não foi o objetivo de Brown fazer um 

verdadeiro registro do desenvolvimento das coisas amplamente aceitas, contudo suas ideias 

constituem uma interessante possibilidade de ordem ou organização. Foskett (1973, p. 108) 

reconhece que a união da ciência com sua respectiva tecnologia é útil, ainda que controversa. 

Nem mesmo Brown conseguiu aplicar essa regra de forma completa em todo o seu esquema de 

classificação.  

 

5.1.1 Princípios teóricos 

 

Ao relatar a ordem utilizada em seu esquema, Brown (1914, p. 7 e 8) começa apontando 

que a classificação, vista do ponto de vista dos teóricos dos domínios do conhecimento, teria 

seu próprio assunto de estudo ocupando posição central e dominando as outras ciências na 

sequência de assuntos. Segundo o autor, os esquemas de classificação têm sido construídos na 

tentativa de atender às necessidades dos especialistas ou usuários do domínio, esforçando-se 
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em reunir coisas relacionadas à sua área de assunto. O autor continua afirmando que os 

esquemas especializados falham por tomarem como base teorias particulares ou tratar algumas 

ciências como superiores e por suas limitações fora do campo favorecido; esquemas universais, 

por sua vez, falham por tentar especializar todos os campos, ficando inchados pelas 

intermináveis e desnecessárias repetições e não satisfazem às necessidades dos especialistas. 

Ele atribui estas falhas à tentativa de se classificar o conhecimento humano por pontos de vistas 

particulares.  

 

 

Os departamentos do conhecimento humano são numerosos, suas interseções são 

grandes, suas mudanças frequentes e sua variedade confusa. É impossível mostrar que 

procedem de uma única fonte embrionária (germ) ou que possam ser organizados de 

modo que cada usuário encontre a literatura completa de seu assunto em um único 

lugar. Assuntos se sobrepõem e qualificam uns aos outros em todas as formas 

imagináveis e são ainda mais complicados por considerarem a forma literária e os 

pontos de vista a partir dos quais podem ser estudados. Cada assunto pode ser tratado 

a partir de maior número de pontos de vista e pode ser o centro de uma grande 

quantidade de literatura e formar um importante estudo (BROWN, 1914, p. 8, 

tradução livre). 

  

 

Brown (1914, p. 8) reconhece que os assuntos são combinados e recombinados para 

demonstrar o conhecimento sobre as coisas de que tratam. Ele relata a dificuldade em se lidar 

com a flexibilidade e a fluidez do conhecimento e suas consequências quando a classificação 

toma como princípio os pontos de vista a partir dos quais as coisas são estudadas. Exemplifica 

destacando a existência de grande número de publicações sobre “rosa”, que pode ser tratada por 

diversas áreas do conhecimento, mas ser reunida em um só lugar. Assim, independe do modo 

como o assunto foi estudado e da forma de apresentação, se periódico, enciclopédia ou livro, 

dentre outros. Esse é um ponto a ser destacado em sua teoria, “o lugar ou a localização única”. 

Os pontos de vista, os quais o assunto concreto pode ser tratado, seriam relacionados por 

referências cruzadas no catálogo (BROWN, 1914, p. 10).  

Seu esquema de classificação toma como base que cada ciência ou arte surge de alguma 

fonte definida e não deve ser arbitrariamente organizada em divisões alfabéticas, cronológicas 

ou artificiais que a tradição ou costume sancionou pelo uso (BROWN, 1914, p. 11). O autor 

exemplifica afirmando que a maioria das classificações, em uso naquele momento, são 

divididas em Belas Artes, Artes Úteis ou Técnicas e Ciências. Essas são divisões que separam 

assuntos relacionados e que, no passado, se tornaram convencionais. Ele reconhece que fazer 
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propostas diferentes dessa, mesmo nos últimos tempos, pode parecer herético e até mesmo um 

pouco drástico. Brown propõe a união entre as ciências, citando a aproximação da Arquitetura 

com a Construção, da Acústica com a Música e da Eletricidade Física com a Engenharia 

Elétrica, entre outras similares. Esses são exemplos de áreas que se mostram tradicionalmente 

distantes nos sistemas de classificação pelas divisões entre teoria e prática e entre ciências puras 

e aplicadas, dentre outras, que tornam sua união indesejável. Dessa forma, Brown (1914, p. 11) 

ressalta que:  

 

 

As antigas distinções entre ciências aplicadas e teóricas estão desaparecendo 

gradualmente de todos os livros modernos, e é óbvio que, como a sistematização da 

ciência e seu ensino se aperfeiçoam, a separação entre base física e a aplicação prática, 

até agora mantidas, não mais serão sustentadas. 

  

 

Percebe-se, nesses apontamentos, que sua capacidade de observação e as possíveis 

conclusões a que chegava a partir delas o levavam a prever a oscilação ou a mobilidade do 

conhecimento e como isso afetaria os sistemas de classificação. Ele também deixa claro que 

segmentar o conhecimento é dividir o que, em sua essência, seria indivisível, e assim, afirma 

que, em seu esquema, as classes são organizadas em uma ordem sistemática de progressão 

científica, na medida em que for possível mantê-las. A parte aplicada de uma ciência ou de 

outra base teórica é mantida junto a essa ciência, como também nos casos em que uma teoria 

científica origina mais do que uma aplicação ou tecnologia, esses assuntos compostos têm sido 

colocados mais próximos dos grupos relacionados e, por meio da classificação, haveria o 

esforço em manter os assuntos em um só lugar (BROWN, 1914, p. 11).     

Brown (1914, p. 9) prossegue demonstrando que o assunto concreto e constante deve 

ser preferido em relação aos pontos de vista gerais ou assuntos ocasionais. Esclarece que entre 

dois ou mais assuntos importantes em uma obra, deve-se escolher ou preferir o aspecto 

predominante para atribuir a localização única. Em bibliotecas gerais, o autor aponta 

dificuldades em diferenciar os assuntos de interesse constante dos ocasionais por parte dos 

usuários. Nesse caso, deve-se observar os que são mais úteis ao público, citando como exemplo 

uma obra intitulada British Library Law: a quem ela seria constantemente mais útil? Esta obra 

seria mais interessante para o bibliotecário, que observa constantemente as leis que regulam seu 



126 

 

 

trabalho, do que para o advogado, que poderá utilizá-la esporadicamente para uma consulta 

pontual. Assim, a obra seria colocada sob o assunto “biblioteca”.  

O autor defende o posicionamento de que, em acervos gerais, sejam utilizados apenas 

assuntos gerais, reconhecidamente relevantes aos usuários. Para as divisões das classes 

principais, enquanto que os assuntos específicos, chancelados pelo uso deveriam ter subdivisões 

ou categorias das classes das quais surgiram. Ele reconhece que essa regra seria de difícil 

aplicação em bibliotecas especializadas, pela dificuldade de se escolher um assunto como 

principal. Quando as obras tratarem de vários assuntos com igual importância, o profissional 

deve considerar as necessidades específicas da coleção e atribuir um local único (BROWN, 

1914, p. 10). 

Críticas foram feitas ao esquema de Brown. Uma delas veio de seu colega e admirador, 

W. C. Berwick Sayers que estranhou o fato de fazer parte das Classes Gerais assuntos 

específicos como: Educação, Lógica, Matemática, Geometria, Artes Gráficas e Artes Plásticas 

e Ciências Gerais. Para Sayers (1915-1916, p. 46) fere os princípios da lógica e lança dúvidas 

se esses assuntos realmente são estudados por todas as demais áreas.  

O posicionamento de Sayers demonstra o cuidado para que se cumpra as regras lógicas 

estabelecidas, mas também pode ser visto como algo ainda não bem problematizado e 

amadurecido na época o fato de alguns assuntos, em seu aspecto conceitual e não apenas de 

forma, se sobreporem aos demais.  

Outro posicionamento crítico é apresentado por Maltby (1975, p. 129). Brown fez uma 

“classificação por atração”, na qual alguns dos assuntos concretos agem como ímãs, atraindo 

uma série de conceitos que estariam distribuídos em uma série de disciplinas. Relata que Brown 

apresenta dificuldades contextuais em reunir os assuntos sobre um mesmo assunto concreto, 

quando ligado a ações completamente distintas. Apresenta, dentre vários outros exemplos, 

alguns casos extremos, como os seguintes: documentos sobre numismática e sistema monetário, 

ambos reunidos sob o concreto “dinheiro”; ou transporte marítimo e construção naval reunidos 

pelo concreto “navio”. Dessa forma, não é possível demonstrar as associações entre os termos, 

nem tampouco os significados relacionados ao sentido de que tratam os documentos. 

Maltby (1975, p. 129) também evidencia que Brown acertou na reunião de alguns 

assuntos. Tal feito foi reconhecido e seguido por Bliss, como no exemplo já citado acima, da 

união entre a ciência e a tecnologia, e da manutenção da ligação entre a química pura e a 

aplicada e entre a teoria da eletricidade e a engenharia elétrica. 
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5.2 Ernest Cushing Richardson (1860–1939): contexto histórico  

 

 Ernest Cushing Richardson foi um proeminente bibliotecário americano no final do 

século XIX e início do século XX. Em 1876, começou seus estudos no Amherst College. Com 

dificuldades para se manter financeiramente, trabalhou como assistente na biblioteca da 

faculdade junto com Melvil Dewey, idealizador do mais conhecido esquema para a 

classificação de livros, a Classificação Decimal de Dewey (CDD).46 Pode-se afirmar que essa 

vivência influenciou o pensamento de Richardson sobre a classificação do conhecimento. 

Contudo, diferentemente de Dewey, ele tinha preocupações com os aspectos teóricos da 

classificação em detrimento dos aspectos práticos, muito enfatizados pelo primeiro na 

idealização de seu esquema. No prefácio da primeira edição de sua obra, Richardson (1901, p. 

v) afirma que: “Existe, talvez um pequeno grupo de bibliotecários muito sério, extremamente 

ansioso por uma nova geração de bibliotecários interessados nos fundamentos das pesquisas 

históricas e filosóficas de sua arte de forma consistente”. Segue afirmando que os estudos 

teóricos e filosóficos aplicados aos problemas têm importante impacto no progresso dos 

detalhes práticos da arte bibliotecária (RICHARDSON, 1901, p. vi). Ele defendia o 

posicionamento de que os estudos da ordem filosófica da divisão das ciências eram tão 

importantes para o bibliotecário quanto os de mecânica para o construtor de pontes.  

 Com esse pensamento, Richardson foi o primeiro bibliotecário a contribuir para o 

entendimento teórico dos princípios classificatórios utilizados na prática da classificação em 

bibliotecas (MALTBY, 1975; KUMAR, 1981). Registrou seus pensamentos naquele que é 

considerado o primeiro livro teórico sobre a classificação, intitulado “Classificação: teoria e 

prática” de 1901, no qual também apresenta o seu esquema de classificação, dentre os inúmeros 

esquemas listados na segunda parte de sua obra (RICHARDSON, 1901, p. 132). Esta última, 

juntamente com o Manual de Classificação de Biblioteca de James Duff Brown, foram 

influentes na vida de outro teórico da classificação: William Charles Berwick Sayers (1881-

1960) (SAYERS, 1946, p. xviii). Os escritos de Richardson são basilares para os estudos sobre 

classificação, reconhecidos por pesquisadores como uma contribuição fundamental para a 

                                                 

 

46 Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Cushing_Richardson>. 
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construção teórica da área. Até mesmo o crítico Bliss a qualifica como “quase correta” (1929, 

p. 400). Maltby (1975, p. 134) afirma que as ideias de Richardson foram herdadas por Bliss, 

ainda que de forma mais requintada por sua erudição e o intensivo estudo dos sistemas 

filosóficos.  

Richardson também cursou o Seminário Teológico de Hartford, período no qual fez 

várias viagens à Europa com o objetivo de pesquisar livros, manuscritos e outros documentos. 

Por meio dessas viagens, percebeu que faltavam às bibliotecas americanas material 

bibliográfico de coleções mais conceituadas. Tal fato o fez trabalhar com afinco, de modo a 

adquirir e disponibilizar diferentes fontes bibliográficas aos seus usuários. Ele foi por três 

décadas diretor da Biblioteca da Universidade de Princeton, onde testou algumas de suas 

inovações, como: apresentar o título e o assunto do livro em uma única linha nas listas. Esta 

teoria ficou conhecida como “Title-a-bar”. Suas contribuições foram inúmeras, incluindo mais 

de 200 trabalhos, entre livros, artigos de periódicos e outras obras. Trabalhou como consultor 

na Biblioteca do Congresso, de 1927 a 1932, onde deixou um destacado legado no chamado 

“Projeto B”, que consistiu na expansão do Catálogo da União Nacional, de um milhão e meio 

de títulos, para mais de sete milhões em localizações conhecidas.47   

 

5.2.1 Princípios teóricos 

 

 

 Em sua teoria, Richardson separa a classificação teórica ou científica da prática, a que 

determina o lugar da obra no acervo e do assunto nos catálogos e bibliografias. A parte teórica 

da classificação é alterada pelas necessidades práticas em acomodar os assuntos nas classes e 

as obras nas estantes. A seguir, apresenta-se a classificação teórica, seguido da classificação 

prática. 

 O pensamento de Richardson pode ser resumido no seguinte axioma: “a ordem da 

ciência é a ordem das coisas” e “a ordem das coisas é a ordem de sua complexidade”. Langridge 

(1976, p. 5), por sua vez, observa que as ideias a respeito do princípio científico foram seguidas 

                                                 

 

47 Informações disponíveis em:  https://rowman.com/ISBN/9780810826724/Ernest-Cushing-Richardson-

Research-Librarian-Scholar-Theologian-1860-1939#  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Cushing_Richardson 

https://rowman.com/ISBN/9780810826724/Ernest-Cushing-Richardson-Research-Librarian-Scholar-Theologian-1860-1939
https://rowman.com/ISBN/9780810826724/Ernest-Cushing-Richardson-Research-Librarian-Scholar-Theologian-1860-1939
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Cushing_Richardson
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por J. D. Brown na “Subject Classification” e por H. E. Bliss, na “Bibliographic Classification”, 

mas não tinham ficado claras até que o CRG (Classification Research Group) voltou sua 

atenção para as classificações gerais no início de 1960. A ordem evolucionária proposta pelos 

dois autores foi precisamente definida nos termos da Teoria dos Níveis Integrativos 

(LANGRIDGE, 1976, p. 5). 

Para exprimir suas ideias, Richardson (1912, p. 1) inicia definindo os termos mais 

básicos (classificação, coisa e semelhança) que compõem os escritos sobre classificação, 

explicando-os e aproximando-os de sua teoria.  

Segundo o autor, classificação, em sua definição mais simples, é a organização ou o 

arranjo das coisas segundo suas semelhanças e diferenças. A semelhança é o que rege e define 

a classificação, ou seja, a reunião dos iguais, os diferentes sendo deixados de fora. Richardson 

cita como exemplo a organização do dinheiro para a contagem, quando as notas são agrupadas 

por suas semelhanças, sendo organizadas tanto pelo material, como pelo valor. Coisas e ideias 

no universo do conhecimento são agrupadas desta forma, em uma série de grupos, e grupos de 

grupos são organizados segundo o grau de semelhança, do mais simples para o mais complexo. 

O resultado desse trabalho é conhecido como um sistema (RICHARDSON, 1912, p. 1, grifo do 

autor).     

 Em sua obra, define coisa como assunto para a classificação. Afirma que se trata de tudo 

o que possui uma existência separada. É o que existe, indiferente se sua substância for matéria, 

movimento ou espírito. Declara que característica é o que a coisa é em si: isso é “a” e não “b”, 

sendo distinto, separado e assunto para definição (RICHARDSON, 1912, p. 2, grifo do autor).  

O autor considera as ideias como assuntos para classificação, não apenas porque 

possuem substância material e espiritual, mas também porque são separadas individualmente e 

existem em certo local e tempo com uma natureza definida.   

Para os objetivos da classificação, Richardson (1912, p. 2) inclui tanto as coisas que 

estão no homem, como as que estão fora dele. As que estão com ele são as ideias, e as coisas 

exteriores são as que participam de sua formação: a natureza, o meio ambiente e as coisas que 

o homem faz, ou seja, sua arte. Ele conclui que coisas incluem a natureza, as ideias e a arte. No 

processo de classificação, o homem se envolve apenas com as ideias e a arte pois, para 

Richardson (1912, p. 2), as coisas da natureza estão sempre classificadas, e a arte do homem 

está em reorganizar esta classificação. Isso é feito por intermédio das diversas atividades que 

ele desempenha no mundo, tais como: “arar a terra, criar animais, construir casas, fazer obras 

de arte ou ainda reorganizando suas ideias pela educação”.  



130 

 

 

 Continua afirmando que as ideias são de dois tipos, correspondendo aos dois tipos de 

coisas exteriores: natureza e arte. Afirma que qualquer tipo de operação com ambas constitui 

uma classificação. A classificação das ideias voltada para a natureza é conhecimento, se 

desempenhada com perfeição é chamada de ciência. A classificação das ideias em um grupo 

que nunca teve qualquer semelhança com o mundo exterior, mas pode ter, ou cuja intenção é 

de buscar essa semelhança, é chamada de arte (RICHARDSON, 1912, p. 2).  

Com esse pensamento, afirma que a verdadeira classificação das ideias, das coisas que 

existem, é a classificação das ciências, ou seja, a classificação das ciências é paralela à ordem 

da natureza.  

Para o autor, do ponto de vista do indivíduo, isto é, do conhecimento, todas as coisas 

são externas ao homem, menos suas próprias ideias. Se as ideias de todas as demais pessoas e 

a arte, inclusive a sua for representada em coisas exteriores é considerada natureza. Prossegue 

afirmando que o interesse do homem é buscar ter a ideia exata dessas coisas e classificá-las em 

uma série que, por si só, será uma ideia exata das coisas exteriores. As ideias recebidas do 

mundo exterior são desordenadas, o homem as organiza reduzindo-as pela classificação 

(RICHARDSON, 1912, p. 2).  

 

O objetivo final de seu esforço são ideias exatas de qualquer coisa que é, organizadas 

segundo a ordem real das coisas no universo; a ideia, em resumo, do conjunto das 

coisas, é um todo que inclui ideias e arte, assim como a natureza. O processo para esse 

fim é a classificação ou a reunião de acordo com as semelhanças (RICHARDSON, 

1912, p. 3, tradução nossa). 

 

 

 Percebe-se a forte influência do positivismo, pensamento que dominava os 

classificacionistas naquele período. A validade das coisas no mundo é comprovada pela 

observação e por sua exata correspondência.   

Em sua teoria, Richardson explica que a semelhança por aparência é a base para a 

reunião das coisas na classificação. É o estado em que um elemento ou uma porção entre duas 

coisas pode ser tirado de uma e colocado na outra, sem alterar a característica real de cada coisa, 

como dois relógios parecidos que podem ter suas peças trocadas entre um e outro e continuarão 

funcionando normalmente. O autor distingue semelhança (likeness) ou similaridade (similarity) 

de identidade (identity) ou igualdade (sameness). Identidade ou igualdade é a semelhança 

absoluta ou completa. As coisas podem apresentar semelhança aparente, até mesmo de 

substância, mas não serem completamente iguais. Exemplifica com duas peças de ouro que 



131 

 

 

possuem a mesma substância, mas nas quais pode haver diferença nas moléculas dos compostos 

químicos que impedem a substituição de uma pela outra. É isto que mantém sua identidade ou 

suas individualidades (RICHARDSON, 1912, p. 3 e 4).  

A semelhança determina o tipo de classificação, que pode ser feita por peso, forma, cor, 

tamanho; por posição no espaço (geográfico), no tempo (cronológico), por origem (genética) 

ou por força (dinâmica); por qualidade, quantidade, dentre outras. Richardson explica que, 

quando a semelhança é essencial, reside na característica da coisa em si e, desse modo, é 

chamada de classificação natural ou lógica. Quando as características são acidentais ou parciais 

é chamada de classificação artificial (RICHARDSON, 1912, p. 4).  

Em sua concepção, a classificação deve obedecer a três leis ou princípios gerais:  

1. A lei da semelhança – considera que todas as coisas no universo são organizadas por 

semelhança. Coisas reunidas sem a interferência humana são natureza. Ideias 

organizadas segundo a semelhança são conhecimento. Outras coisas organizadas 

pelo homem por semelhança são artes. Em cada caso, a verdadeira semelhança é o 

que determina a ordem. Esta lei possui as seguintes leis secundárias: 

a. A lei de que as mesmas coisas são umas como as outras;  

b. A lei de que os semelhantes atraem os semelhantes; 

c. A lei de que os semelhantes geram outros semelhantes; e 

d. A lei de que a verdadeira semelhança aponta para um ancestral comum. 

2. A lei histórica – determina que o progresso das coisas no espaço e tempo é, em geral, 

um progresso genético em complexidade. 

3. A lei da evolução – esta lei, complementada pela lei do progresso histórico, possui 

o seguinte argumento: o mais simples para o mais complexo vale para todas as coisas 

que tendem a existir continuamente. O autor explica que o complexo inclui as 

seguintes ideias: 1. do progresso lógico em complexidade; 2. do progresso no espaço 

e tempo correspondendo ao progresso em complexidade, de modo que é também a 

ordem da aparência no tempo; 3. da gênese do mais para o menos complexo; 4. do 

aumento da complexidade em organismos vivos; 5. da degeneração que 

complementa a adequada evolução, acrescentando-se o fato de que, qualquer coisa 

que não cresce, começa o processo de dissolução (RICHARDSON, 1912, p. 6-8).  

As três leis descritas acima são a base de sua proposta, a classificação evolucionária.  

Essa classificação segue a seguinte premissa: a ordem das ciências é a ordem das coisas. 

Explica que a ciência não está separada das coisas ou fatos com os quais lida, mas ao contrário, 
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delimitada a um conjunto de fatos e à forma de se lidar com eles, a ciência procede à sua análise 

e a classificação em uma ordem verdadeira.  

Afirma que prefere o termo Ordem das Ciências por transmitir a ideia do todo, um todo 

constituído de partes, ao passo que o termo Classificação das Ciências parece apontar para a 

divisão em grupos, em algo segmentado por classes. Relata ainda que a semelhança e a unidade 

é que determinam e não o diferente e o variado, por isso as classes logo ultrapassam os limites 

uma das outras e perdem a perspectiva de uma unidade final que deve ser mantida como 

objetivo. Os grupos irregulares ajustam-se dentro dos seus próprios limites e entre si, na sua 

adaptação ao todo, ou seja, a ciência como um conjunto de partes (RICHARDSON, 1912, p. 

9).  

Richardson (1912, p. 10) aponta que a dificuldade na concepção do progresso do todo 

está na confusão entre o reino interior das ideias e o reino exterior das coisas. Relata que o 

homem tem suas ideias como o lugar onde as coisas são descobertas, fundamentando-se em leis 

subjetivas. Esse é o caso de Bacon. Ele observa que o homem trabalha as coisas em sua mente, 

por meio de mapas ou modelos mentais, que só têm valor se forem sua imagem completa e 

verdadeira da realidade exterior. O homem corrige e ajusta suas ideias fragmentadas com base 

no método da comparação com o todo das coisas exteriores e reafirma que a ordem das ciências 

é a ordem das coisas. O autor atribui o estabelecimento dessa ideia a Comte e a Spencer, 

filósofos positivistas influentes em sua época. 

Reconhece que o objetivo de ordenar, de organizar as coisas em uma série contínua, 

segundo suas semelhanças, do mais simples para o mais complexo, não acontece na organização 

das coisas em si, mas das nossas ideias sobre elas. Essas últimas precisam corresponder à 

realidade, e o nosso agrupamento de ideias precisa corresponder ao agrupamento das coisas no 

universo (RICHARDSON, 1912, p. 14).  

Se o ordenamento está nas coisas ou na mente das pessoas é uma questão sem resposta, 

questão esta que tem sido alvo de inúmeros estudos e controvérsias entre os que defendem um 

posicionamento idealista e os que defendem um posicionamento realista. Para os idealistas, a 

ordem entre as coisas no mundo é determinada pela mente, não há contrapartida no mundo 

exterior. A ordem do universo é determinada por ela ou está dentro dela, no microcosmo 

(RICHARDSON, 1912, p. 11).  

Dessa forma, há uma alteração do mundo das ideias para o mundo objetivo das coisas. 

Sendo assim, ele coloca a seguinte questão: se existe uma ordem universal nas coisas, qual a 

natureza dessa ordem? Ela pode ser encontrada no microcosmo das coisas. Há um tipo de 
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relação que é possível apreender e transferir a praticamente todas as demais; nos pequenos 

grupos, observa-se um perfeito ordenamento, o todo das coisas está em um pequeno Cosmos 

(RICHARDSON, 1912, p. 12). Entre as visões mais antigas está a que Platão chamou de 

“vivente” que, entre as mais modernas, é conhecida como “orgânica”.  

O autor declara que, com a Lei da Evolução, passou-se a considerar não apenas as coisas 

presentes, mas também os acontecimentos passados. Cada coisa no mundo tem sua história, e 

o todo é formado das coisas presentes e passadas. Ele considera, por exemplo, que cabe ao 

historiador reconhecer o universo real de Júlio César, tomar o fato como algo concreto e 

localizá-lo no ponto atual da história, quando e onde ele estava; ao bibliotecário, cabe por sua 

vez representar esse ponto em um sistema no qual a obra possa ser encaixada em uma classe. 

Esclarece que o fato das coisas terem uma história não era novo quando aplicado ao homem, 

mas quando aplicado a cada coisa no universo, só foi possível com a Teoria da Evolução.  

 

Cada animal, cada planta, cada molécula mínima, mesmo cada átomo possível tem 

sua história, e cada um afeta e tem sido afetado por cada outro, ou ambos, em um todo 

orgânico, desde quando o primeiro vórtice48 entrou no mundo até hoje 

(RICHARDSON, 1912, p. 13, tradução nossa). 

 

 

  Outro ponto apresentado por Richardson é a ideia como coisa. Qualquer ideia possui 

uma substância, tanto como matéria quanto como energia; possui um lugar definido no espaço 

e tempo e é acompanhada, minimamente, por uma forma molecular definida. Essas ideias estão 

nas mentes das pessoas vivas e podem ser resgatadas e reconstruídas mediante seus registros 

em livros, figuras e esculturas, no caso de pessoas já falecidas. O autor adverte que: “o livro, a 

figura e a estátua verdadeira não estão no papel, na tinta ou na tela e no mármore, mas nas 

coisas vivas nas mentes dos artistas, e devemos distinguir essas ideias vivas tanto das coisas 

passadas como daquelas que virão” (RICHARDSON, 1912, p. 13, tradução nossa). O homem 

tem em sua mente representações de coisas passadas. Alguns reúnem essas ideias para criar 

novas coisas e ter novas ideias, isto é arte. Ele reafirma que se deve ter em mente esses três 

pontos: 1) a ordem das ciências é a ordem das coisas; 2) as coisas incluem tanto o passado 

quanto o presente; 3) as coisas passadas ou presentes incluem tanto a natureza quanto a arte. 

                                                 

 

48 Tradução literal: redemoinho. 
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Esses três pontos são aplicados às ideias fundamentais, somando-se às seguintes 

particularidades: 1) toda a ciência é uma pesquisa por semelhança; 2) a ordem das coisas é a 

ordem de sua complexidade e 3) as coisas que estão se tornando mais complexas tendem para 

a vida, mas o contrário também é verdadeiro. Assim, o autor declara que a forma de enfrentar 

o caos das nossas ideias é organizá-las em um corpo reduzido, a partir do qual seja possível 

fazer associações, de modo que espelhe o todo das coisas exteriores, um cosmos interior 

espelhando o cosmos exterior, cada unidade de ideia correspondendo exatamente à realidade.  

Ele apresenta sua proposta de ordenamento como uma hipótese bem diferente da 

concepção que tratava o mundo como natural e sobrenatural, como reino vegetal, animal e 

mineral. Afirma que, com os estudos da nova ciência, subentende-se a Teoria da Evolução, a 

ordem natural das ciências seria seguida por educadores em suas linhas de ensino, e os sistemas 

de classificação usados na época estariam em desacordo com a ordem científica 

(RICHARDSON, 1901, p. viii).   

Sendo assim, ele estabelece a ordem evolucionária, começando com um grupo de coisas 

sem vida (inorgânico), de coisas com vida (orgânico), com o homem e o transcendente, os quais 

correspondem à Hilologia (ciências físicas matemáticas), à Biologia, à Antropologia e à 

Teologia, partindo do mais simples para o mais complexo, a Teologia como o clímax da ordem 

da complexidade. Declara que parece ter sido essa a ordem de desenvolvimento das ciências, o 

que também corresponde à ordem de aparência no tempo, salientando que esse esboço, em seu 

sentido de totalidade, não é percebido no sistema de Bacon (RICHARDSON, 1912, p. 16).   

Essa sequência evolucionária é tratada como uma história cósmica na qual o universo 

material de hoje constitui a linha de frente da marcha de um exército de átomos através dos 

tempos. Começaria com um mundo fluido de íons (partículas subatômicas) e átomos que se 

unem em vários graus de complexidade e, assim por diante, a outros em novas complexidades, 

formando uma nova série de coisas. Os grupos independentes são chamados de moléculas que 

formam novos grupos ou massas. As moléculas complexas formam o protoplasma (substância 

contida no interior das células) que, organizado em grupos independentes, formam as células. 

As células em vários graus de complexidade formam o ser vegetal, o animal etc. até chegar ao 

homem. “A célula humana sozinha é a massa das células mais complexas, a célula-ideia (?) 

organizada em uma nova unidade molecular independente, uma ideia lógica de ideias, uma 

personalidade humana” (RICHARDSON, 1912, p. 18, tradução nossa). Prossegue afirmando 

que grupos nucleares individuais se reúnem e formam sociedades, como coisas separadas no 
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espaço, o que inclui as organizações voluntárias, tais como famílias, nações, igrejas etc., 

formadas por um novo agrupamento de moléculas, a personalidade humana.  

Esse desenvolvimento de complexidade acontece tanto no tempo como no espaço e na 

natureza. O mais complexo é seguido do menos complexo em sua aparência no tempo. “Temos 

uma massa de coisas, mais ou menos organizada, grupos, átomos, moléculas, sistema 

planetário, células, homem, sociedades humanas. São as coisas com as quais lidamos na ciência, 

e essa ordem de sua história é a ordem geral de suas ciências” (RICHARDSON, 1912, p. 19).  

Richardson (1912, p. 20-22) aponta as divisões da ciência e de seus ramos traçando a 

história de trás para frente. Ele situa o início das coisas em um determinado tempo em que um 

simples íon em um mundo fluido juntamente com a quantificação das coisas fez surgir a 

Matemática. Com qualquer quantidade de íons em um mundo fluido, mais a ideia de tempo e a 

medição do movimento entre dois sucessivos instantes, as matemáticas avançaram para a 

Física. O estágio de molécula e toda a sua complexidade no mais alto grau são tratados pela 

Química. A Astronomia abrange a formação das primeiras moléculas em uma massa. As 

moléculas organizadas formando uma célula nuclear é o espaço da Biologia. A Antropologia 

trata da organização das ideias e inclui a Epistemologia, a ciência das ideias organizadas em 

sua exata correspondência com as coisas exteriores. A Estética é a ciência da construção ou 

criação de novas ideias. A Ética, a ciência da perfeição, tanto na correspondência interior com 

a realidade como na construção de novas ideias. O autor considera a Psicologia, incluindo a 

fisiologia, a epistemologia e a estética, como a morfologia da personalidade humana. A quarta 

divisão, a Antropologia ou Sociologia, surge do homem como criador, primeiro formada em 

seu material molecular cerebral (Epistemologia) para, em seguida, ser expressa em forma de 

ideias incorporadas em coisas sem vida (Artes Úteis ou Técnicas), tais como: ferramentas, 

casas, roupas e, geralmente, as artes mecânicas; coisas com vida, como: agricultura, cultura 

animal, pesca, caça etc.; e coisas incorporadas na mente de outras pessoas, conhecidas como 

Belas Artes: música, pintura, escultura etc.; sempre seguindo-se uma série do mais simples ao 

mais complexo e sendo incorporado nas mentes de outros por meio da educação. A produção 

de ideias de semelhantes no outro, por meio da arte, é chamada de Linguagem. A Sociologia 

trata das ideias incorporadas pelas sociedades em torno de uma ideia central, uma personalidade 

que fornece um fundamento comum de semelhança. A Teologia é alcançada apenas quando as 

ideias no homem têm um centro sobrenatural, incluindo a Cosmologia, como a personalidade 

humana centrada na pessoa divina; a Cristologia, quando a humanidade, em sua natureza 

individual, está centrada em uma pessoa; a Eclesiologia, a sociedade de personalidades 
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centradas em uma pessoa divina, unidas por semelhanças a ela e a Teologia, como a ciência de 

todas as coisas, vivas e mortas, humanas e sobrenaturais, centradas em uma pessoa. O autor 

ressalta que o sentido de sua proposta não é um fim em si mesma, mas uma hipótese que pode 

ser mais bem desenvolvida conforme o avanço dos estudos. 

 Apresentada a evolução das ciências, como foram se formando e se tornando cada vez 

mais complexas, passa-se a apresentar como o autor concretizou suas concepções em um 

esquema de classificação.  

Em sua vida profissional, desenvolveu dois esquemas de classificação: o primeiro, para 

a coleção das obras do Seminário Teológico de Hartford, e o segundo, para a biblioteca da 

Universidade de Princeton (KUMAR, 1981, p. 80). De acordo com o mesmo autor, até a data 

de escrita de sua obra, início da década de 1980, as classificações ainda estavam em uso. Em 

Princeton elas estavam sendo utilizadas para ordenação nas estantes de algumas obras, para 

outros documentos utilizava-se uma forma modificada da Library of Congress (LC).    

 Como afirmado anteriormente, Richardson separa a classificação das ideias da 

classificação das coisas concretas, ou seja, a classificação teórica da classificação prática. Sendo 

assim, procede a algumas adaptações para a classificação de livros, justificando que não está 

lidando com ideias, mas com coisas concretas, e isso não só acontece com livros, mas com 

todos os concretos complexos. Ele utiliza metáforas para apresentar a complexidade do 

conhecimento registrado e todo o trabalho de representação em estruturas classificatórias. 

Ele nota que, quando trata de vários assuntos, o livro é tão complexo quanto os 

elementos de um pedaço de rocha, e assim, tão complexo quanto o são as coisas no universo. 

Afirma que, para reorganizar as coisas por semelhança, com exatidão científica, é preciso 

vaporizar as ideias, os pensamentos, para depois trazer os elementos juntos. Comenta que isto 

não pode ser bem feito porque as ideias nos livros são cristalizadas. Para organizar com exatidão 

científica, os pensamentos voláteis são vaporizados e depois reunidos por sua real semelhança. 

Esta é uma tarefa árdua que poucos têm força e entusiasmo para assumir. Preferem deixá-las na 

massa original misturada, refrigeradas na ordem em que aconteceram. Aplicado aos 

pensamentos, isto é chamado de falso conservadorismo, é a petrificação intelectual. “Livros são 

petrificações reais, mais do que os planetas em um estágio de evolução avançada, a massa de 

ideias passa de um estado fluido para um imutável estado sólido” (RICHARDSON, 1912, p. 

23). É mais cômodo para os bibliotecários usar estruturas já prontas e utilizadas por outras 

bibliotecas do que construir uma nova, ou escolher um sistema já em uso e adaptar à sua 
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realidade, o que o autor também chamou de sábio conservadorismo (RICHARDSON, 1912, p. 

34).  

Richardson defende que o bibliotecário deve conhecer a ordem científica como o 

professor a mineralogia na organização de seus espécimes. É o estudo teórico que fornecerá a 

base para a organização por semelhança e os ajustes necessários, também contribuindo para que 

não se resulte em contradições.   

 

 

O fato principal sobre a classificação de livros está em que se trata de uma arte e não 

de uma ciência. A classificação e a ordem das coisas são naturais, e não uma criação 

humana. A classificação ou ordem das ideias segue a ordem dessa classificação das 

coisas e é ciência. A classificação de livros, por outro lado, é uma arte – uma criação 

humana para um objetivo humano. A ordem das ciências é sua espinha dorsal, o ajuste 

dos livros nessa ordem necessita que sejam feitas muitas acomodações práticas, 

determinadas não somente pela complexidade do material, mas também pelo objetivo 

em vista (RICHARDSON, 1912, p. 24, tradução nossa).   

 

 

Ele diferenciou a classificação teórica - a das ideias e a de ordem científica com o 

objetivo de classificar os seres no mundo - da classificação prática - aquela que estabelece o 

lugar do livro na estante. Esta é uma arte, uma criação humana para objetivos humanos.  

Richardson (1912, p. 24-25) explica que a classificação de livros, ao lidar com objetos 

concretos, tem por finalidade não uma lei científica, que explica como as coisas aconteceram 

ou foram feitas, mas uma regra e, como regra de uma arte, apresenta o método como as coisas 

deveriam ser feitas, ou seja, com algum critério.  

O principal problema da classificação de livros é organizar o material complexo com 

uma visão de seu objetivo prático. Exemplifica citando o seguinte assunto: “uma veia de ouro 

em um quartzo”. Fazendo parte de uma coleção de ilustrações de material metalúrgico seria 

organizada pelo seu metal, se o aspecto a ser considerado for a força dos materiais, seria 

organizado pelo quartzo. Afirma que esse é o principal problema da classificação de material 

complexo para um objetivo prático (RICHARDSON, 1912, p. 24). Os critérios para escolher 

as características que são importantes evidenciar e, dos quais serão estabelecidos os pontos de 

acesso ao material, dependerão do tipo de acervo. Nesse caso, geralmente, apenas um ponto de 

acesso.   

A teoria apresentada por Richardson incluía tanto a classificação dos livros nas estantes 

como a classificação analítica do conteúdo dos livros organizados em bibliografias e catálogos. 
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Uma importante diferença destacada pelo autor, entre os dois tipos de classificação, reside no 

fato da classificação de assuntos se aproximar mais da ordem científica, não sendo condicionada 

ao papel e à encadernação (RICHARDSON, 1912, p. 25). A classificação de livros nas estantes 

tem o objetivo de reunir as obras com assuntos afins para facilitar e aumentar a eficiência de 

uso. Esse último é a razão de ser da classificação de livros, assim como a ordem verdadeira é 

da classificação teórica, sendo o tipo de uso que determina os tipos de classificação 

(RICHARDSON, 1912, p. 28).   

Maltby (1975) reconhece como sábia a observação de Richardson: “o uso é a palavra-

chave do arranjo”, a organização das estantes deveria refletir o uso e não apenas reunir assuntos 

afins. 

Na classificação prática, para a qual o uso e, subtende-se, as questões envolvidas na 

busca do usuário são importantes, Richardson estabelece alguns princípios que devem favorecer 

a subordinação dos assuntos. Ele observa que, nesse caso, há pontos de discordância entre os 

especialistas, destacando que é essencial seguir os princípios estabelecidos. Sendo assim, a 

ordem que deve dominar é a que apresentar maior número de pontos de semelhança, devendo 

seguir algumas leis: 

 

1) A ordem lógica ou ordem de semelhança do conteúdo segue a ordem das coisas 

reais, do mais complexo para o mais simples. A ordem evolucionária invertida é, em 

geral, melhor que a ordem evolucionária, do mais simples para o mais complexo, 

porque os livros mais complexos contêm a maior variedade de assuntos e deveriam 

preceder ao invés de seguir suas subdivisões na classificação de livros. Contudo, nas 

partes subordinadas, a ordem evolucionária é mais útil (RICHARDSON, 1912, p. 32).  

 

 

Se para a classificação das ideias ou teórica, Richardson (1912, p. 35-36) preconizou a 

ordem evolucionária, ou seja, do mais simples para o mais complexo; para a classificação 

prática, ele a inverteu, a ordem lógica passando do mais complexo para o mais simples, 

começando pela História, por isso também chamada de ordem histórica por Richardson (Quadro 

5). De acordo com o autor, seria preciso seguir a ordem segundo a qual a mente humana está 

acostumada a pensar sobre as coisas, sendo o todo anterior às partes, principalmente em se 

tratando das obras complexas, que tratam de vários assuntos, como as enciclopédias. Sendo 

assim, o autor prefere a ordem invertida: Teologia, Antropologia, Biologia e Hilologia. 
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Quadro 5: Classificação teórica e prática de Richardson para Biblioteca de Princeton (1901) 

 

Fonte: DOUSA (2010, p. 85) 

 

Após esse primeiro princípio, destacado acima, Richardson (1912, p. 32) dá 

continuidade à sua sequência com:  

 

2) a ordem ou classificação geográfica - de acordo com a posição das coisas no espaço, 

incluindo todos os tipos de coisas, ainda que em um único instante;  

3) a classificação cronológica por assuntos - indica a posição de apenas uma coisa no 

espaço, embora em diferentes instantes;  

4) a alfabética, de pontos artificiais – assume uma série artificial quando se esgota a 

natural;  

5) a linguística – deve ser usada após ter se esgotado a alfabética por assunto e a de 

autores, como uma segunda forma artificial;  

6) a cronológica, por livros - organizada por datas da primeira edição.  
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De acordo com Richardson (1912, p. 32-22), esses seis princípios foram legitimados 

pelo uso. Esclarece que os princípios tanto da classificação teórica quanto da prática são os 

mesmos, o que difere radicalmente é a aplicação da classificação prática às coisas concretas. 

Ambas as classificações são regidas pelo princípio ou lei da semelhança, uma importante 

diferença reside na estrutura ou divisão primária utilizada, com os devidos ajustes, devendo-se 

seguir a ordem da divisão das ciências. Manter-se próximo da ordem científica resulta em maior 

consistência, como também em maior durabilidade. Contudo, adverte que seguir estritamente a 

ordem científica pode fazer com que se perca o real sentido da classificação. “Em resumo, a 

adaptação ao senso comum é, frequentemente, a mais científica” (RICHARDSON, 1912, p. 

34). 

Richardson finaliza sua teoria perguntando o que sobra da classificação teórica diante 

de tantas modificações necessárias ao uso prático. Como já mencionado acima, ele afirma que 

a teórica continua sendo o guia, o mestre em cada ato de se pensar as modificações, advém da 

teoria a segurança para se fazer os ajustes e as mudanças necessárias.  

 

5.3 Henry Evelyn Bliss (1870-1955): contexto histórico 

 

Bliss é considerado o maior teórico de sua época e, juntamente com Shiyali Ramamrita 

Ranganathan, foi responsável pelo desenvolvimento de muitas das teorias até hoje utilizadas na 

área de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Em toda a literatura da área, o trabalho de 

Bliss é reconhecido como bem fundamentado, sendo considerado um alicerce para importantes 

desenvolvimentos teóricos no domínio (MALTBY, 1975, p. 135).  

 Sobre a personalidade de Henry Evelyn Bliss, encontra-se uma grande controvérsia. Nos 

relatos sobre a sua vida e obra, alguns comentadores o descrevem como um homem gentil e de 

bons amigos. Entretanto, é também conhecido como portador de uma personalidade enigmática, 

visto por alguns como uma pessoa intolerante, de difícil convívio social e dono de uma fala 

crítica, pesada e sarcástica. Seu jeito de ser lhe trouxe o que se pode chamar de alguns 

“prejuízos” e possíveis ressentimentos. A American Library Association (ALA) recusou-se a 

publicar seus trabalhos, e ele foi tratado, de forma provocativa, como “um profeta sem honra” 

por seus colegas de profissão. De acordo com Broughton (2008), essas qualidades lhe são 

atribuídas por alguns muito em razão de sua reconhecida erudição, independência de 

pensamento e perspicácia, ainda que não tivesse finalizado o curso universitário. Campbell 
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(1976), biógrafo de Bliss, o descreve como um homem com estilo de vida simples. Seus pais 

eram colonos ingleses e se estabeleceram no ramo dos negócios imobiliários em Nova Iorque, 

cidade onde passou praticamente toda a sua vida. Foi educado em casa até os onze anos, dos 13 

aos 15 participou de dois cursos de gramática. Sem ter finalizado o segundo, matriculou-se 

nesse mesmo ano de 1885 no curso clássico que incluía matemática, ciência, lógica, filosofia e 

linguagem moderna no atualmente denominado City College of the City Universitiy of New 

York.  Decepcionado com o curso, saiu em 1888 sem concluí-lo, mas foi convidado a retornar 

em 1891 com a função de assistente de bibliotecário.  

Campbell (1976) reproduz trechos das memórias de Bliss relativas a esse trabalho, nos 

quais relata suas tristezas e decepções em perceber como as questões relacionadas à biblioteca 

eram tratadas pela direção da Universidade. Sentia-se magoado por se preocupar 

excessivamente em realizar um trabalho digno e não ser reconhecido, nem mesmo 

financeiramente. Ainda que houvesse esse sentimento em algum momento, Bliss trabalhou no 

mesmo local por 50 anos. Durante esse período, obteve licença de três anos a partir de 1921 

para se dedicar ao desenvolvimento dos fundamentos de sua teoria. 

Seus conhecimentos sobre a classificação iniciaram-se em um rápido curso de verão em 

1903 e por meio das discussões com Charles Amy Cutter e das diversas cartas trocadas com W. 

C. Berwick Sayers, notável professor e classificacionista inglês (CAMPBELL, 1976, p. 136). 

Segundo relato de seu filho, transcrito pelo mesmo autor, Bliss foi preterido na função de chefia 

da biblioteca por conta de sua opção política (segundo Broughton (2008) ele tinha fortes 

princípios socialistas), mas também por ser “difícil de levar”, intransigente, não cooperativo e 

“[...] quase arrogante na insistência em fazer o que é certo” (CAMPBELL, 1976, p. 138). Bliss 

não tinha habilidade política natural e nem se esforçava para tê-la. Estas questões, somadas a 

tragédias familiares, como a morte de sua mãe e da primeira filha, os escândalos de sua meia-

irmã e a falência financeira de seu pai são fatores que contribuíram para que Bliss se dedicasse 

com afinco aos estudos sobre classificação como uma espécie de rota de fuga (CAMPBELL, 

1976, p. 135).   

Como forma de distração após várias horas de estudo, gostava de trabalhar na 

marcenaria. Exerceu a atividade de secretário e tesoureiro de um grupo de amigos naturalistas 
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que promovia caminhadas pelo país. Foi seguidor do socialismo fabiano,49 que tinha como base 

de seu aspecto ideológico o retorno aos pensadores naturais, como também o aspecto prático 

da auto sustentação do solo por meio dos jardins de guerra,50 victory garderning, atividade à 

qual também se dedicou com a plantação de finas rosas e peônias (CAMPBELL, 1976, p. 138).  

Suas preocupações e seu engajamento social podem ser notados no sistema de 

classificação por ele idealizado. Enfatizou o contexto social, a forma como a sociedade é 

organizada, o espaço no qual o conhecimento é produzido e será utilizado, devendo resultar em 

melhorias nas condições de vida. Na primeira parte de seu livro The Organization of Knowledge 

and System of the Sciences, publicado em 1929, Bliss (1929, p. 27) explica detalhadamente de 

que modo o conhecimento se relaciona em diversos tipos de organizações e sob diversos 

interesses: econômico, comercial, profissional, social, educacional e científico. Tanto em nível 

nacional, internacional como local, ele pode ser direcionado para a pesquisa, para as melhorias 

das condições de vida e para o desenvolvimento, o controle e a promoção dos interesses 

envolvidos. Além disso, o autor também explora a noção de comunidade reunida em 

associações, clubes, igrejas, governo, escolas, grupos voluntários e, até mesmo, em meio aos 

cidadãos desorganizados, como agentes na descoberta, criação, uso e disseminação do 

conhecimento (BLISS, 1929, p. 32).  Na primeira parte do livro, Bliss evidencia os princípios 

teóricos utilizados em seu esquema e, na segunda, apresenta, por meio de uma análise histórica 

e crítica, vários esquemas de classificação, tanto de filósofos como de cientistas, desde Platão 

até contemporâneos seus. Nessa análise, emite um juízo de valor, apontando o que seria útil e 

correto, como também sinaliza as falhas e as inconsistências. 

Seus escritos são considerados como aqueles que abrem caminho para as modernas 

teorias, embora também sejam vistos como de difícil leitura, “[...] muito pedante e com uso 

exagerado e preciso das palavras tende a servir como uma pedra de tropeço ao potencial leitor” 

(MALTBY, 1975, p. 134). Burgess (1950, p. 8) os qualifica como volumosos, de grande fôlego 

                                                 

 

49 Movimento político e social britânico que tinha como finalidade a elevação da classe operária de modo a torná-

la apta a assumir o controle dos meios de produção.  Caracterizava-se pelo pragmatismo e tinha como escopo a 

progressão, no sentido socialista, das instituições existentes. Informação disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo_fabiano>. 

50 No período da guerra, devido à escassez de comida, o governo criou um programa chamado “victory gardening” 

ou jardim de guerra, incentivando as famílias americanas a cultivarem diversos tipos de alimentos, de modo a 

aproveitar os espaços vazios de terra, tanto públicos como privados. Informação disponível em:  

<https://en.wikipedia.org/wiki/Victory_garden>. 
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e de linguagem rígida, pesada e inflexível. Sayers (1955, p. 188) caracteriza suas obras como 

difíceis, cada página exigindo uma cuidadosa reflexão. 

John Dewey, importante filósofo americano e fundador do Pragmatismo, na introdução 

do livro de Bliss (1929, p. vii), ressalta que seus escritos deixam bem claro que o problema da 

organização dos livros está ligado à organização do conhecimento científico e educacional e à 

promoção da organização social. O autor lembra que nossas atividades práticas são mais e mais 

dependentes das descobertas científicas, do progresso intelectual e da difusão do conhecimento. 

“A organização social depende cada vez mais da capacidade de utilizar de forma competente o 

conhecimento organizado e cada vez menos da forma tradicional” (BLISS, 1929, p. vii). 

Garfield (1975, p. 253, tradução nossa), relatando as realizações de Bliss, destaca que:  

 

 

[...] existe uma crescente consciência de que a ciência é uma unidade, e com a 

crescente especialização de áreas de assunto, existe um aumento correspondente na 

sobreposição de disciplinas de assunto. Pode-se construir novos sistemas de 

classificação, tanto hierárquicos como também não aristotélicos, mas nenhum tentará 

dominar os fundamentos de todas as disciplinas. Poucos podem dominar uma. Talvez 

essa aparente unidade forneça a chave que Bliss e muitos outros procuravam. 
 

  

 

Segundo Broughton (2008, p. 46), seus escritos significam a passagem da classificação 

enumerativa para outra, totalmente facetada, representando a divisão entre sistemas de base 

pragmática51 no século XIX e classificações cientificamente estruturadas, no século XX. Bliss 

foi o primeiro bibliotecário a tentar uma declaração abrangente e formal da teoria da 

classificação e a se empenhar nos problemas da organização de materiais, com a estrutura e os 

relacionamentos nos sistemas de classificação (BROUGHTON, 2008; DAHLBERG, 1979). 

Foi também o primeiro autor a usar o termo Organização do Conhecimento, a qual ele 

explica que, aplicado ao assunto do seu livro 

 

 

[...] compreende não apenas o processo mental, o desenvolvimento de conceitos e a 

síntese conceitual do conhecimento, mas também a correlação intelectual e a 

                                                 

 

51 Como a Classificação Decimal de Dewey, em 1876, e a da Library of Congress, em 1905. 



144 

 

 

sistematização do conhecimento válido, desde a mais simples síntese social da 

experiência comum e educação elementar para o mais complexo sistema conceitual 

da ciência e filosofia (BLISS, 1929, p. xi, grifo do autor, tradução nossa). 

 

 

A Organização do Conhecimento para Bliss possui um amplo sentido, fazendo parte das 

formas mais rudimentares até os mais elaborados organismos sociais, princípio seguido também 

por Dahlberg (1993). Bliss afirma que, em todos esses processos, há algum tipo de classificação. 

Assim, ressalta a importância dos estudos de princípios, métodos e formas de classificação, 

afirmando: “A classificação é fundamental para a organização do conhecimento” (BLISS, 1929, 

p. xi).   

Bliss foi, em vários aspectos, o criador do método analítico sintético (BROUGHTON, 

2008; LA BARRE, 2000), teoria desenvolvida e aplicada por Ranganathan em seu sistema de 

classificação. Em relação a essa questão, Foskett (1973, p. 251-252) afirma que Bliss 

reconhecia a necessidade de alguns tipos de síntese (especificação composta), mas rejeitava a 

análise e a síntese de forma completa como formuladas por Ranganathan, por isso sustenta que 

seu esquema pode ser considerado a última das grandes classificações enumerativas, mesmo 

que contenha tabelas sistemáticas. Argumenta que Bliss também reconhecia a necessidade da 

especificação, composta por dois tipos: “O primeiro é a existência de facetas comuns que 

podem ser aplicadas em qualquer lugar, e o segundo é a existência de facetas apropriadas para 

determinados assuntos (FOSKETT, 1973, p. 253).   

Para estimular essa discussão, a teoria desenvolvida por Ranganathan foi construída sob 

inspiração da leitura dos dois livros teóricos de Bliss. Segundo Maltby (1975, p. 191), essa 

leitura aconteceu entre a publicação da primeira e da segunda edição de seu esquema de 

classificação: a Colon Classification, entre 1933 e 1939. Na introdução do Prolegomena of 

Library Classification, Ranganathan declara ter lido as 740 páginas em um só movimento: 

“Minha mente foi pressionada por essas páginas, de forma tão íntima e crítica que a primeira 

edição do meu próprio livro surgiu como um claro modelo” (RANGANATHAN, 1967a, p. 23).   

Um pouco à parte destas discussões, destacando a obra e o pioneirismo de Bliss nos 

estudos sobre a classificação, Garfield (1975) menciona que o mecanismo de coordenação ou 

indexação coordenada foi introduzido por ele. Atualmente implícito na maioria dos sistemas de 

recuperação da informação por máquinas, esse mecanismo foi aplicado por Bliss não somente 

a livros, mas também a artigos de periódicos.  As ideias por ele propostas têm influenciado 

vários estudos:  
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A natureza prática da classificação; sua relatividade e falta de rigidez, as necessidades 

do grupo de usuários como fator determinante para a classificação; as alterações na 

natureza do conhecimento e a necessidade de flexibilidade e adaptabilidade na 

classificação. Nos escritos de Bliss, existe um forte sentido do desenvolvimento da 

estrutura classificatória no seu contexto, das informações agregadas em um todo com 

elementos de uma abordagem para classificação bottom-up, o que é, para aquele 

período, uma significativa novidade (BROUGHTON, 2008, p. 47, tradução nossa).   

 

 

 

Como mencionado acima, seu primeiro livro foi publicado em 1929 com o título The 

Organization of Knowledge and System of the Sciences. Nele enuncia o fundamento teórico, 

por meio de 14 princípios, utilizados em sua classificação, apresentando a estrutura e o 

relacionamento entre as classes e a definição dos termos utilizados, tais como: classe, termo, 

nome, conceito, grupo, dentre outros.  The Organization of Knowledge in libraries and the 

subject approach to books é o segundo livro de Bliss, tendo sido publicado em 1933 como um 

complemento do primeiro. Ele aborda os princípios teóricos de forma aplicada e mais simples, 

sendo apresentados 30 princípios derivados dos 14 iniciais.   

Foskett (1971, p. 110) relembra que, para Bliss, o assunto ou o conteúdo dos livros e 

documentos é visto como conhecimento e que por isso se trata, virtualmente, de classificações 

do conhecimento. Campbell (1976, p. 140) afirma que Bliss leu pelo menos uma importante 

obra em cada área temática. Seu profundo conhecimento em cada domínio foi perceptível na 

organização dos assuntos no esquema e em sua afirmação quanto à existência do “consenso 

científico e educacional” entre os especialistas. Bliss foi um erudito, amante dos livros e com 

inteligência e capacidade de percepção que o permitia, com maestria, percorrer do micro ao 

macro conhecimento. Garfield (1970) demonstra sua admiração por suas realizações e o 

questiona com a seguinte pergunta: como conseguia tempo para ler e estudar? A esse respeito 

Bliss responde: “classificação, em termos gerais, é a percepção das relações”. Tal declaração 

fez Garfield (1970) afirmar: “Nossa grande mente científica tem se empenhado em alguns 

assuntos, enquanto percebe simultaneamente as relações não apenas entre os campos da ciência, 

mas também entre a ciência e a sociedade.”  

Bliss dedicou mais de 30 anos de sua vida a estudar intensivamente a arte da 

classificação. Em seus dois livros, citados acima, detalhou os aspectos teóricos e metodológicos 

que fundamentaram seu esquema de classificação, publicado primeiramente como artigo no 

Library Quarterly em 1910, ainda que fosse utilizado como um esboço desde 1908, conforme 
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Foskett (1972, p. 252). Em 1935 − portanto 25 anos após ter divulgado o primeiro artigo − 

publicou o esquema de classificação intitulado System of Bibliographic Classification. Foi o 

primeiro classificacionista a desenvolver e publicar primeiro a fundamentação teórica e, em 

seguida, o esquema de classificação (KAULA, 1982). Também foi o primeiro a reconhecer que 

um esquema de classificação representava a organização do conhecimento. Sayers (1955, p. 

187) revela que, desde seus primeiros artigos, deixou claro que tinha em mente preparar um 

esquema de classificação que deveria ter como base a teoria do conhecimento. Para tanto, 

estudou e analisou por longo período todos os métodos utilizados pelo homem para ordenar 

suas atividades e processos mentais.  

De acordo com Campbell (1976, p. 141), a primeira edição de seu esquema foi logo 

revisada em 1936. Em 1940, foi publicada mais uma edição com o primeiro volume, as classes 

A/G. Em 1947, o segundo, com as classes H/K e, em 1953, o terceiro volume, com as classes 

L/Z. Em 1954, a H. W. Wilson Company assumiu a manutenção do esquema e as atualizações 

foram publicadas por meio de boletins. A partir de 1963, as novas classes foram desenvolvidas 

pelo método da análise de faceta, conforme a teoria de Ranganathan.  

As classes principais, organizadas de forma coordenada em séries, são sucessivamente 

subordinadas em gradação por especialidade. Bliss demonstra significativa preocupação com a 

ordem das classes principais e a considera como relativas na coordenação e na subordinação 

(BLISS, 1929, p. 231). 

Compara a ordem do conhecimento com uma hélice, fundamentada nas experiências de 

diversos fatos particulares e de dados descritivos e analíticos do conhecimento da ciência 

natural comum, crescendo por meio de uma espiral concêntrica de gradação em especialidade 

e culminando nas abrangentes verdades sintéticas. O autor prossegue destacando que, vista de 

cima, esta ordem helicoidal poderia ser descentralizada e comparada com uma enciclopédia do 

conhecimento, ao passo que, se abordada nos níveis da vida, aparece como uma crescente 

árvore do conhecimento (BLISS, 1929, p. 231).  

Bliss (1929, p. 304) declara que se tornam mais claras a unidade e a continuidade do 

conhecimento quando ele se fundamenta na unidade e na continuidade da natureza. Os 

interesses centrais são separados pelos estudos e pelas ciências e organizados na ordem da 

especialidade, formando uma mais eficiente organização do conhecimento funcional.  

Em seu esquema, a subdivisão de áreas geográficas, as de linguagem e a forma 

bibliográfica poderiam ser aplicadas em qualquer lugar do esquema. Ele foi o primeiro a 

introduzir localizações alternativas de assuntos, dotando o esquema de considerável 
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flexibilidade. Nesse caso, a Bioquímica poderia ser colocada tanto em Biologia como em 

Química, cabendo ao bibliotecário escolher de uma vez por todas qual local usar (CAMPBELL, 

1976, p. 140).  

No Quadro 6 é apresentada a Tabela Sinótica da Classificação do Conhecimento, com 

os ramos da filosofia na primeira coluna, paralelos às ciências fundamentais e a seus principais 

derivados na segunda coluna, interligados com os respectivos estudos históricos na terceira 

coluna e com as ciências concretas e aplicadas na quarta coluna. Esta ordem abrange a 

totalidade do conhecimento e mostra a sequência do consenso científico e educacional, 

princípio seguido em todo o esquema. Desse modo, Langridge (1977, p. 90) relaciona a divisão 

de Bliss com a de Brown que agrupa por entidades: Matéria, Vida, Mente e Registro, apesar de 

o primeiro autor seguir como princípio central a divisão das classes principais por disciplinas.  

 

    

Quadro 6: Tabela Sinótica da Classificação do Conhecimento 

TABELA SINÓTICA DA CLASSIFICAÇÃO DO CONHECIMENTO 

FILOSOFIA  CIÊNCIA HISTÓRIA  CIÊNCIAS 

APLICADAS 

Princípios. 

Ontologia (Realidade). 

Epistemologia. 

     Filosofia da Ciência. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia da Natureza. 

Cosmologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princípios da Ciência. 

 

Ciências Abstratas e 

Métodos Gerais. 

   Ciência da Ordem. 

   Metodologia. 

   Lógica. 

   Matemática. 

   Outros métodos gerais: 

        Metrologia,         

Estatística. 

Ciências Naturais, 

Gerais. 

 

 

Ciências Físicas. 

    Física. 

       Mecânica, Dinâmica. 

       Matéria, Energia e    

Radiação. 

       Física especial. 

    Química. 

       Física e teórica. 

       Mineralogia. 

          Cristalografia. 

    Química especial e   

analítica.  

 

 

 

História da Ciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História Natural. 

    Evolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metrologia Aplicada,   

Estatística, etc. 

 

 

 

 

Tecnologia. 

 

Mecânica aplicada. 

 

 

Tecnologia Física. 

 

 

Petrografia. 

 

Tecnologia química. 

     Metalurgia. 
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Filosofia da Vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia da Vida 

Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia da Religião. 

 

Teologia. 

Ética. 

 

Filosofia Política. 

 

Filosofia do Direito. 

 

 

 

 

 

Estética, Filosofia da 

Arte.  

Ciências Naturais 

especiais e História 

Natural descritiva. 

   Astronomia. 

          Teórica, Mecânica, 

Astrofísica 

   Geologia 

          Física e teórica 

   Geografia, Fisiografia.          

    Meteorologia 

Ciências Biológicas 

   Biologia. 

          Citologia, 

          Ontogenia e   

Embriologia. 

           Fisiologia e    

Ecologia. 

           Morfologia. 

          Genética. 

Paleontologia. 

           Filogenia, Evolução 

Orgânica. 

           Botânica. 

           Zoologia. 

Ciências Antropológicas 

 Antropologia. 

Ciências Psicológicas. 

   Psicologia. 

      Geral e Comparativa. 

      Individual. 

      Antropológica e 

Racial.  

      Social. 

Ciências Sociais. 

   Sociologia. 

       Etnologia. 

           Folclore. 

   Religião. 

       Mitologia. 

 

Ética (ciência da moral). 

 

Ciência Política. 

 

Jurisprudência. 

    Lei comparativa. 

Economia. 

 

 

 

 

 

Filologia. 

    Linguística. 

 

 

 

 

 

 

Histórica e Estratigráfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História da Humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

História Político-Social. 

  Etnografia. 

     Arqueologia. 

História das religiões, 

Igrejas, cultos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

História econômica. 

 

 

 

 

História da Arte. 

 

História da Linguagem e 

da Literatura.  

 

 

 

 

Astronomia Prática. 

      

 

 

Geologia econômica. 

Geografia econômica. 

 

 

 

 

 

Biogeografia. 

 

 

Eugênica. 

 

 

 

Economia Botânica. 

Zoologia Econômica. 

 

 

 

Higiene. 

Ciência Médica. 

Psicologia Aplicada. 

 

 

 

 

Educação. 

Ciências Sociais 

Aplicadas.  

 

 

Trabalho da igreja, 

Missões, Ministério, etc.  

 

Ética aplicada, 

Filantropia. 

Administração e 

Governo, Política 

prática. 

Leis, Prática, etc. 

 

Economia Industrial, 

Comércio, Finanças, 

Negócios, etc.  

Economia privada. 

 

Tecnologia das Artes. 

Técnica das Belas Artes. 
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Gramática, Retórica, 

Oratória e Criticismo.  

Dramática. 

 

Fonte: BLISS (1929, p. 302 e 303) 

 

O reconhecimento da obra teórica de Bliss permite inferir que sua maior preocupação 

era com o ordenamento do conhecimento, Langridge (1977, p. 89) menciona que “À natureza, 

ordem e arranjo dessas classes é dada maior consideração nesse do que em qualquer outro 

esquema”. O encadeamento de assuntos na tabela segue simultaneamente uma ordem de 

subordinação e de coordenação.  Sales e Murguia (2015, p. 408) afirmam que ele não estava 

preocupado com os aspectos pragmáticos e utilitaristas, seu objetivo era o de estabelecer 

diretrizes que orientassem a melhor organização das bibliotecas, tomando como base o 

conhecimento, que passava por rápidas e múltiplas mudanças. 

 

5.3.1 Princípios teóricos 

 

Bliss criou uma teoria da classificação na intenção de responder às necessidades mais 

visíveis naquele momento. Seus escritos são marcados por trechos que indicam a situação 

econômica, política e social na América daqueles dias. A discussão dos problemas e das 

possíveis soluções no âmbito acadêmico parecem ter sido acompanhadas de perto por ele, que 

se mostrou preocupado em inserir e justificar a importância das atividades de organização do 

conhecimento, como elemento participativo e essencial para contribuir com o bom desempenho 

das instituições de um modo geral. Em um contexto de pós-I Guerra Mundial, Bliss relatou a 

importância do conhecimento social, ressaltando que ele deveria ser trabalhado nas mentes dos 

indivíduos pela educação e demonstrando preocupações com a economia e a conservação dos 

recursos naturais para as gerações futuras. Ele defendeu a aplicação cooperativa do 

conhecimento organizado e a ampla difusão da inteligência social, o que resultaria em um maior 

impacto na imaginação e criatividade na sociedade, assim como maior controle das expressões 

emocionais. Bliss também percebe o bem-estar social e o progresso da humanidade como 

dependentes de uma mais completa e efetiva organização da ciência e da tecnologia, tal como 

da educação socializada, de melhorias ético-sociais, de uma legislação social corretiva, todas 

dependentes do conhecimento organizado. Ele resume esta proposição, afirmando que: “A vida 
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humana, biologicamente orgânica e mentalmente social, deve ser socialmente organizada na 

base de um conhecimento organizado” (BLISS, 1929, p. 7-8).  

Observa-se que os escritos de Bliss privilegiam o coletivo, o social. Para o autor, os 

interesses individuais estão ligados aos sociais, todos devendo trabalhar com esse objetivo, seja 

no ramo educacional ou empresarial. O contexto de pós-guerra impactou a visão do autor sobre 

o conhecimento e seu uso pela sociedade. Para ele, o conhecimento organizado proporcionaria 

um melhor uso dos recursos e geraria saídas para os conflitos na base da negociação e não do 

confronto. A primeira edição de sua obra é de 1929, ano de crise nos Estados Unidos, no qual 

análises socioeconômicas faziam parte das discussões. O país saiu da guerra como uma potência 

econômica, mas não se manteve. A crise começou no setor agrícola e juntamente com a 

especulação ocasionou a maior recessão do país. Com fortes princípios socialistas, Bliss realiza 

uma análise que envolve a distribuição igualitária da informação, não de forma a privilegiar 

determinados grupos e interesses, mas abarcando toda a sociedade, em seus mais diversos 

segmentos. Dessa forma, ela seria informada sobre as consequências de suas ações, tomando 

decisões ou fazendo escolhas mais conscientes, ou seja, o conhecimento organizado e bem 

distribuído resulta em uma sociedade com maior justiça social.     

Bliss (1929, p. 16) caracteriza esse processo em estágios mais ou menos sucessivos e 

dependentes: a organização da experiência, a organização do conhecimento, do pensamento, da 

vontade, do propósito ou esforço, o consenso das mentes comuns e da opinião pública, o 

consenso das mentes científicas, o consenso das mentes sob a perspectiva educacional, moral e 

institucional. Tudo isto resume-se ao consenso educacional e científico.  

  Em relação à organização, Bliss (1929, p. 18) diferencia a funcional da estrutural. A 

funcional seria aquela existente em uma comunidade de mentes e de interesses, ou em uma 

associação de trabalhadores ou de propósitos com alguma estrutura, de departamentos, de 

escritórios ou comitês. É definida e mais complexa de acordo com as atividades desenvolvidas, 

tanto em sistemas científicos e técnicos, como em educacionais, econômicos, políticos e 

governamentais. Estas organizações incorporam e se sustentam pelo consenso da opinião e 

interesses de seus membros, representando um grande corpo de conhecimento, pensamento e 

propósito.  

A organização estrutural baseia-se no conhecimento das áreas de assuntos envolvidos 

nas funções e serviços dos vários departamentos. As relações, funções e deveres específicos são 

mantidos por reunir e utilizar o conhecimento aplicado às suas especialidades e, assim, atender 

aos interesses de toda a organização (BLISS, 1929, p. 57). A organização estrutural serve à 
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funcional, aos currículos e aos programas, constituindo o “esqueleto” dos estudos educacionais 

para as organizações funcionais do conhecimento. Sendo assim, o autor cita o exemplo da 

Biologia, que possui estrutura e função correlacionadas. Sendo assim, ele afirma que:  

 

 

as organizações funcionais devem ser bem servidas pela construção de classificações 

do conhecimento – consistentes com o processo que psicólogos e educadores chamam 

de “organização do conhecimento”, também consistente com o nosso termo – tendo 

em mente a sua relatividade – o consenso educacional e científico (BLISS, 1929, p. 

59, tradução nossa).  

 

 

O consenso educacional e científico, como apresentado por Bliss, é o reconhecimento 

de que não há unanimidade na ordem das classes principais, ela pode sofrer alterações de acordo 

com a concepção dos especialistas. Esse é um importante princípio de sua teoria. 

A organização estrutural do corpo e dos estudos científicos, bem como a organização 

funcional da pesquisa científica e dos serviços relacionados são resultado da forma com que a 

nossa mente compreende e assimila a organização intrínseca da ciência. Essa organização 

desenvolve-se a partir das relações específicas e coerentes da realidade complexa da natureza e 

da vida, que deriva da ordem da natureza. O desenvolvimento dos diferentes estudos e ciências 

se dá de forma associada a essas relações e realidades, e é mutuamente relacionado ao seu 

conteúdo, interesse e à sua interdependência. O sistema de ciências como unidade é 

fundamentado sobre essas correlações e sobre essa ordem (BLISS, 1929, p. 70, grifo do autor). 

Com posicionamento diferente, Rafferty (2001) lembra que uma limitação desse princípio seria 

a de priorizar a ordem natural em detrimento daquela determinada historicamente. 

Bliss apresenta uma minuciosa explicação do significado da palavra organização. Além 

dos dois já mencionados − funcional e estrutural − ele acrescenta um terceiro sentido, o de 

constante desenvolvimento ou evolutivo. Para tanto, trabalha primeiramente com o significado 

da palavra organização, destacando as efetivas e coerentes relações das partes com o todo, as 

correlações das partes e órgãos com as ações especiais, as relações ou funções efetivas e o 

sistema completo para certas funções gerais ou especiais. Apropria-se do significado de órgão 

no sentido biológico e do seu trabalho com uma função definida para formar um organismo e 

define organização como uma estrutura ou um sistema constituído de partes relacionadas, em 

que a relação das partes entre si pode ser essencial ou não, mas envolve uma outra fundamental: 

a das partes com o todo (BLISS, 1929, p. 74 e 75, grifo do autor).   
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Esse sentido evolutivo, juntamente com o funcional e o estrutural, é contemplado no 

termo organização do conhecimento. “Há uma organização estrutural da mente, de modo 

similar à organização da sociedade, em que estão implicados os três aspectos” (BLISS, 1929, 

p. 76, grifo do autor).  

Para Bliss, o esquema de classificação deve seguir a mesma estrutura que os educadores 

adotam e ensinam. Essa é a ideia do consenso educacional e científico. Ele utiliza as ciências 

fundamentais como ponto de partida em sua classificação, por entender que seus conceitos 

centrais, interesses e problemas não mudam tão radicalmente a ponto de assumirem novas 

relações e exigirem novos arranjos. Para ele, as ciências permanecem na mesma ordem por 

quase um século, pois se baseiam naquela da natureza. Diz ele: 

 

 

[...] nosso problema é descobrir e definir a ordem da natureza para indicar os motivos 

dessas correlações e esboçar o sistema de ciências, tanto estruturalmente como em um 

sistema de realidades, de relações e de conhecimento e, funcionalmente, como um 

sistema de estudos, de utilidades e de serviços (BLISS, 1929, p. 70-71, tradução 

nossa). 

 

 

 Ao situar a estrutura classificatória na mesma base da estrutura científica, o 

conhecimento de novos fatos ou o conhecimento mais específico seria acomodado com relativa 

facilidade. Dessa forma, Bliss defende a classificação de acordo com o consenso educacional e 

científico e, assim, a torna mais prática. Sobre esse assunto, apresenta-se o posicionamento e a 

discussão de Brian C. Vickery, em seu livro “Classificação e Indexação nas Ciências”.   

Vickery (1980, p. 205) concorda com Bliss, mas pondera se a concepção do consenso 

educacional e científico refletiria de forma exata a ordem da natureza. Problematiza esta 

percepção com as seguintes questões: se o “consenso”, as disciplinas tradicionais, forem 

científicas nesse sentido, por que achar que existe um conflito entre a classificação científica e 

aquela dos livros?  Por que algumas vezes os assuntos dos documentos parecem inadequados 

ao mais recente sistema científico? Por que a ideia de uma classificação científica é 

vigorosamente combatida por classificadores tais como E. Wyndham Hulme, que baseiam sua 

crença na “garantia literária”? Vickery baseia-se em Hulme, que afirma haver diferença entre 

as classificações filosóficas, com o objetivo de mapear a ciência e as classificações de 
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documentos, e aquelas que pretendem mapear a literatura. Hulme52 declara que o “apelo não é 

para a razão, mas para os fatos revelados pelo censo literário.” Hulme declara que as 

classificações para os livros falham em corresponder às classificações filosóficas, citando como 

exemplo o fato de os livros continuarem sendo escritos sobre assuntos como, metais e 

metaloides, mesmo não havendo mais esta distinção expressa de valor científico real. Por esse 

motivo, o conteúdo dos artigos tem mais facilidade em acompanhar as classificações científicas, 

em detrimento do conteúdo dos livros. Vickery (1980, p. 207) declara que esse atraso no tempo, 

esse lento abandono de ideias antiquadas foi considerado por Bliss como “permanência 

relativa” dessas ideais. Dessa forma, declara que: “Na verdade, é devido muito mais à “inércia 

relativa” de autores e professores, isto é, inércia relativa ao avanço dinâmico da ciência em si” 

(BLISS, 1980, p. 207).  

O consenso educacional e científico trabalha com a perspectiva da realidade científica 

e de um consenso que aceita estas verdades, ou seja, a de um acordo entre as mentes que 

consentem esta verdade. A garantia literária, por sua vez, trabalha seguindo o que é publicado 

sobre esses fatos e realidades científicas. Vickery (1980, p. 208) menciona o pensamento de 

Broadfield53 para afirmar que o consenso educacional e científico com base nas disciplinas 

tradicionais constitui uma concepção idealista, as “[...] relações reais da ciência não são 

determinadas pela forma como os cientistas pensam o relacionamento das coisas, mas ‘pela 

natureza e relações de seus conceitos reconhecíveis’ - isto é, pela natureza da realidade externa 

que os cientistas exploram”.  

Foskett (1973, p. 109) também é de opinião contrária a Bliss, demonstrando não 

concordar com o consenso educacional e científico, ao afirmar que a volatilidade e a 

possibilidade de desatualização e expansão do padrão aceito na estrutura do conhecimento se 

distanciam da ordem útil, sendo que Bliss não reconheceu a velocidade com que esse processo 

ocorre.   

Para o entendimento desse consenso, Bliss (1929, p. 59) desenvolve sua teoria 

afirmando que todas as organizações, tanto sociais, intelectuais quanto industriais dependem de 

um conhecimento organizado − que poderíamos chamar de estruturado − das compilações e 

                                                 

 

52 HULME, E. W. Principles of book classification. London, 1950. 

53 BROADFIELD, A. The philosophy of classification. London, 1946.  
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classificações do conhecimento relevante. Biagetti (2009) relaciona o consenso científico e 

educacional à teoria de Análise de Domínio de Birger Hjorland, que privilegia as comunidades 

discursivas na sociedade. Mas, ao contrário de Bliss, a teoria de Hjorland considera que 

diferentes níveis de consenso e de paradigmas científicos convivem no mesmo domínio.   

 Tratando mais diretamente da organização de acervos, Bliss (1929, p. 107-108) afirma 

que o arranjo dos livros nas bibliotecas não corresponde ao consenso educacional e científico, 

utilizando uma classificação prática para uso presente. Sendo assim, o sistema de Dewey e 

Cutter na América e o de Brown na Inglaterra seriam arbitrários e artificiais, criados de forma 

intuitiva, segundo as ideias dos bibliotecários e as condições colocadas por seus acervos no 

momento de sua construção. Considerando as constantes mudanças no conhecimento, elas são 

inadequadas, anticientíficas e temporárias, as preocupações se restringindo aos aspectos 

econômicos do sistema e não a qualquer mudança progressiva.  

 Os bibliotecários da indústria e do ramo de negócios apontaram a necessidade de novas 

classificações, com a possibilidade de abrigar novas áreas de assunto, que fossem adaptativas e 

conseguissem acompanhar o desenvolvimento da ciência. Os cientistas e pesquisadores 

encontravam na classificação de livros contradições óbvias, apontando que seria necessário 

investir em uma classificação não somente de livros, mas também de coisas. A proposta de 

Bliss apresentada nas Conferences of The American Library Association, em 1910, 1912, 1913 

e 1917, foi a de uma classificação cientificamente prática (BLISS, 1929, p. 109-110). 

 Em sua primeira obra, ele estabelece como fundamentos de sua teoria 14 princípios 

básicos a classificações do conhecimento lógicas e científicas (BLISS, 1929, p. 156 e 157). 

Desses 14 princípios derivaram outros 30 apresentados na segunda obra, que são aplicáveis a 

problemas práticos da classificação de livros (BLISS,1933, p. 38). Seu propósito é adaptar a 

classificação de modo a servir a organização funcional do conhecimento e, mais especialmente, 

a um sistema de classificação de bibliotecas (BLISS, 1929, p. 156).  

Segue a apresentação de cada um dos quatorze princípios e, quando necessário, serão 

associados para efeitos de explicação, a alguns dos trinta princípios, indicados em numerais 

romanos na citação.   

1. O princípio das Relações – coisas existem em relações e pelas relações são 

condicionadas ou afetadas.  Todas as coisas, reais ou conceituais, existem e subsistem por 

algum tipo de relação. Formas de existência e concepções são condicionadas pelas relações que 

atingem as coisas que relacionam. Uma relação pode afetar todas as coisas ligadas a uma classe 

que pode ser definida com referência para àquela relação. Relações são percebidas e 
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concebidas, podem ser representadas por vários meios, mas não existem como as coisas. Não 

são concebidas de forma separada das coisas que relacionam como também as coisas 

dificilmente podem ser separadas das relações no pensamento (BLISS, 1929, p. 158-159). Bliss 

(1929, p. 159) lista como relações gerais e interessantes à sua discussão: as da parte para o todo, 

do órgão para o organismo ou organização, do componente para o grupo, do individual (ou 

membro) para a classe, de classe para classe-conceito, do nome e definição para classe, de classe 

para classe, de conceito para conceito e de classe (ou conceito) para o sistema de classes ou 

classificação; também existem as de semelhança, de dependência, de subordinação, de 

coordenação e de série.  

2. A Relatividade do Conhecimento – conhecimento é relacionado a objetos, a 

realidades e assuntos ou mentes; e o conhecimento é o das coisas em relações e das relações. 

Quanto à relatividade do conhecimento, Bliss (1929, p. 161) declara que toda experiência, todo 

conhecimento, todas as ideias e todos os pensamentos são relacionados às coisas e destas para 

outras coisas, tanto reais como conceituais; em suas várias formas são relativas ao espaço e 

tempo, são relativas às mentes individuais e estas, às mentes sociais. Nenhum fato da 

experiência, nenhum dado do conhecimento é isolado de outros dados e das relações que 

condicionam a sua existência, nisso implica que “[...] todas as medidas, todas as qualidades, 

todos os valores são relativos a padrões, a pontos de coordenadas ou quadros de referência, a 

origens ou causas, a mentes ou interesses, a necessidades ou gostos” (BLISS, 1929, p. 161). 

Afirma que o nosso juízo ou a forma como consideramos as coisas são percepções ou 

pensamentos relativos aos interesses e conveniências presentes, são consideradas nesse 

momento e em outro poderão não ser. O princípio da relatividade da classe está ligado ao 

princípio da relatividade do conhecimento.    

3. A correlatividade das Classes e Classes-Conceito – classes são relativas para 

classes-conceito e para classes-nomes. Classe consiste em todas as coisas que existem ou 

poderão existir relacionadas pelas semelhanças nas características selecionadas, essenciais e 

significativas; definidas pelas propriedades e relações (BLISS, 1929, p. 132, grifo do autor). 

Considera que as coisas são semelhantes, não somente por suas características, propriedades, 

relações ou combinações especiais, mas por aquelas que são inerentes e essenciais à sua 

completa natureza, sua organização, sua função e sua existência; são chamadas espécies 

naturais.  Segundo Bliss isto se aplica a todas as classes, tanto as de espécies naturais como as 

de coisas relacionadas mentalmente (BLISS, 1929, p. 119). Reitera que uma classe não é 

estática ou imutável, mas é adaptativa e evolutiva como também seus conceitos e definições 
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devem ser; compreende não apenas as coisas conhecidas, mas todas as coisas, tanto as que já 

existiram como as que serão descobertas e as imaginárias desde que compreendidas em sua 

definição (BLISS, 1929, p. 120).   

A classe-conceito é o correlativo mental da classe, é a base mental tanto da ideia geral 

da classe como de seu nome, é o produto de um processo em constante desenvolvimento.  

O nome é o correlativo verbal da classe. A correlação da classe para o conceito é o 

primeiro importante princípio para o estudo da classificação (BLISS, 1929, p. 120, grifo do 

autor).    

Bliss (1929, p. 125) afirma que existem classes de conceitos, de ideias, de relações e de 

qualidades, e existem classes de classes, tanto conceituais ou reais. Existem conceitos relativos 

a todas essas classes e existe um conceito relativo a cada classe. 

4. A Relatividade das Classes – classes e conceitos são relativos a relações 

existenciais e às relações de conhecimento, estão em constante desenvolvimento e são 

adaptáveis. 

De acordo com Bliss, a formação do conceito dá-se da seguinte maneira: as coisas são 

percebidas pelas suas características, são como perceptos que se aglutinam na mente, de modo 

que as semelhanças gerais se tornam mais distintas e as características gerais mais definidas. 

Essas últimas apreendidas pela memória formam um núcleo (uma comparação aceita, mesmo 

que não totalmente verdadeira), do qual as percepções subsequentes se aderem e novos 

reconhecimentos são realizados. Forma-se a ideia de alguma coisa, as características menos 

reconhecidas poderão ser desconsideradas na percepção e no processo de julgamento poderão 

desaparecer da memória. O conceito pela abstração dos particulares desenvolve-se cada vez 

mais definido e novos elementos se aglutinam pela compreensão (BLISS, 1929, p. 120, grifo 

do autor). As características e os atributos gerais, como também o essencial e o significante são 

abstraídos dos perceptos particulares, de todas as características individuais e de todos os 

acidentes de lugar, tempo e circunstância (BLISS, 1929, p. 121). Esses elementos coerentes se 

unem para formar o conceito ou a ideia abstrata, a ideia geral do objeto particular ou instância 

da classe. O processo de abstração está envolvido na formação do conceito, a generalização 

entra no processo do pensamento e no produto mental do conhecimento (BLISS, 1929, p. 122). 

O conceito é subjetivo, cada pessoa pode ter em sua mente um conceito formado de 

algo. Cada mente tem relações genéticas e sociais para outras mentes. Os conceitos individuais 

unem-se e formam o conceito social; são ideias comuns, compartilhadas de algo. Mas, as 

comunidades diferem conceitualmente sobre as coisas, o conceito de árvore para o cientista, 
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para o fazendeiro americano e para o índio da Amazônia podem ser diferentes (BLISS, 1929, 

p. 123, grifo do autor).  

Declara que existe uma diversidade de relações e de classes e classificações; a relação 

da coisa para a classe é sempre conceitual, depende da ação da mente em classificá-las. Dessa 

forma, uma classe que possui coisas reais relacionadas é conceitual e uma classe de coisas 

conceituais é conceitual, contudo não é classe-conceito, devido ao ser das coisas, a totalidade 

das coisas; não as partes dela, nem suas qualidades, propriedades e relações. “O conceito é o 

resíduo da abstração; a classe é a totalidade da generalização” (BLISS, 1929, p. 123).     

Bliss aborda uma questão controversa: as classes são reais ou conceituais. Nesse sentido 

diferencia a doutrina realista, nominalista e conceitualista, mostrando-se adepto do realismo 

científico ou naturalístico, e explica que:  

 

Os objetos são vistos pelos sujeitos que os descreve frequentemente em termos de 

experiências comuns. Nós dizemos que percebemos os objetos e que eles são objetos 

perceptivos, existentes independentes de nós e perceptivos a outros objetos também. 

Nós distinguimos, cognitiva ou intuitivamente entre o subjetivo, o percebido e o 

perceptivo dentro de nossas mentes ou mental, oposto a esses - o objetivo, o percebido 

o perceptivo como externo a nossas mentes, ou físico, mas de alguma maneira 

relacionado para o mental. Mental são as percepções, os perceptos que os compõem, 

os significados e as memórias deles; esses pertencem ao sujeito relacionado à sua 

experiência. Perceptos e significados são assimilados nos conceitos. Conceitos e 

significados organizados são sintetizados no conhecimento. Relacionados a esse 

“conteúdo” mental, dados, fenômenos ou qualquer coisa que possa ser chamado (de 

“objetos perceptivos”), que possuem uma existência, objetos ou coisas físicas dos 

quais as ações físicas e as propriedades externas independente dos sujeitos “causam” 

os efeitos, as sensações e as respostas nos sujeitos.  A repetição e a coerência de nossas 

experiências nos objetos e a consistência de nossas experiências com outros sujeitos 

produz nossa crença ou fé na existência e na persistência desses objetos, estas são as 

realidades objetivas do realismo. A realidade é a existência verificada ou verificável 

pela experiência coerente. Conhecimento é relacionado à realidade de modo 

imperfeito, contudo é progressivamente verificável. Como o erro e a falsidade são 

eliminados, a relação torna-se mais verdadeira. Verdade é a qualidade relativa do 

conhecimento verificável relacionado à realidade. Assuntos, perceptos, conceitos, 

conhecimento, realidades, objetos existentes são progressivos, são termos 

relacionados na relação sujeito objeto. A realidade dos objetos nas relações reais 

constitui a realidade dos sistemas existentes e sobre isso depende a veracidade 

conceitual do universo realístico e da fé intelectual do realismo (BLISS, 1929, p. 128-

129, grifo do autor, tradução nossa).    

 

 

Afirma que esse Realismo é científico e crítico. Acrescenta que as classes são reais 

quando as coisas classificadas são reais, incluindo as coisas imaginárias ou potencialmente 

reais. Mas adverte que as relações podem não ser reais, podem ser conceituais ou arbitrárias; as 
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coisas podem ser classificadas em um momento considerando uma característica, conceito ou 

relação e, novamente, considerando alguma outra; as classes podem ser relativas ou seletivas. 

Conclui afirmando que algumas classes são em certos aspectos reais, em outros são conceituais 

(BLISS, 1929, p. 130).   

A relatividade das classes aplicada à classificação possui o sentido de que livros, 

folhetos e outros materiais bibliográficos podem ser classificados relacionados aos assuntos, a 

composição de forma, a publicação e as relações temporais, locais ou pessoais, etc. As classes 

formadas sendo correlacionadas a conceitos, nomes, termos ou definições (BLISS, 1933, p. 

38, grifos do autor, Princípio I).  

A evolução e adaptabilidade da classe referem-se a especificações, relações ou a 

aspectos novos e adicionais não tão importantes a ser considerado como característica, mas 

variáveis ou em desenvolvimento, podem ser admitidos nas classes de livros sem originar novas 

classes, subclasses ou definições (BLISS, 1933, p. 39, grifo do autor, Princípio VI).   

5. A Inclusão das Classes – uma classe abrange todas as coisas que estão em seu 

conceito e definidas (explicadas) por sua definição. O nome como correlativo verbal da classe-

conceito torna-se linguisticamente mais explícito pela definição de termos genéricos e 

específicos. A mente classifica as coisas selecionando aquelas características, propriedades e 

relações que aparecem no tempo, especialmente relevantes e significantes. Essas são as 

características da classe. Como a percepção é seletiva dos elementos objetivos, como o 

processo-conceito é seletivo de elementos perceptivos; também é o processo de classificação 

seletivo tanto de elementos perceptivos como dos conceituais (BLISS, 1929, p. 134). Algumas 

vezes precisa ser muito bem estudado para identificar suas características, propriedades e 

relações.  

A definição está entre o reconhecimento da característica e a descrição ou análise da 

natureza da coisa completa, ou da classe para a qual foi atribuída. Pela definição tanto da 

característica genérica como da diferença específica, as relações são primeiro diferenciadas 

logicamente e depois explícitas por meio da linguagem (BLISS, 1929, p. 135). 

Assim como as classes, Bliss ressalta que as definições devem ser adaptáveis e 

evolutivas de acordo com os novos conhecimentos, características e propriedades de seus 

conteúdos. É frequentemente exigido fazer novas definições e adotar novos nomes. Por 

exemplo, um novo conjunto de fenômenos precisa da extensão da classe cristal para incluir a 

sub-classe cristal líquido e a definição deve ser, da mesma forma, mais extensiva. Para o autor, 

a definição se ajusta à classe ou à classe-conceito, não a classe se ajusta à definição; quando 
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uma classe é bem definida, qualquer instância que ocorra pode ser classificada e ajustada na 

definição. Definições são aplicadas nas classes das coisas, as quais devem ser comparadas com 

a definição para determinar se possuem as características genéricas e as propriedades 

específicas da classe (BLISS, 1929, p. 136).  

Aplicada a classificação bibliográfica, compreende tudo que pode ser classificado em 

sua definição e nomeado pelo termo, por exemplo, todas as cópias dos livros, panfletos, etc. 

(BLISS, 1933, p. 39, grifo do autor, Princípio V). 

6. Grupos são agregados ou compostos – são seletivos de várias classes, são 

localizados ou enumeráveis e são temporários; não são abrangentes nem mesmo totalitários 

como as classes são. Um grupo é certo número de coisas reunidas no espaço e tempo, podem 

ser relacionadas ou não, compostas de coisas concretas em alguma configuração, mas não 

restritas as classes, ou seja, seus componentes podem mudar ou pertencer a várias classes.  

Na classificação bibliográfica refere-se a grupos como compostos de livros concretos, 

seletivos de uma ou mais classes enumerativas, acidentais, locais e temporárias. Seus 

componentes podem ser reagrupados. Grupos não são de classes ou subclasses seletivas, a 

menos que sejam definidas (BLISS, 1933, p. 40, grifo do autor, Princípio X). 

7. Classes específicas são subordinadas às gerais ou genéricas e sucessivamente as 

classes mais e mais específicas e analíticas. As classes coordenadas são séries sucessivas na 

mesma ordem de subdivisão, como em graus progressivos no mesmo nível (BLISS, 1929, p. 

152). Ramos coordenados de um assunto principal e de desenvolvimento contínuo podem ser 

comparados com um tipo de oposição ou ramificação cíclica, como no exemplo da Figura 7:  

 

Figura 7: Ramificação cíclica de assunto coordenado 

 

Fonte: BLISS (1929, p. 248) 
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As classes subordinadas são séries de divisões sucessivas, de especificações adicionais 

ou de definições mais e mais específicas em uma classificação decrescente (BLISS, 1929, p. 

152). 

Bliss (1929, p. 247) exemplifica a representação subordinada na Figura 8. Os assuntos 

são sucessivamente subordinados a uma ciência fundamental ou assunto principal, em gradação 

por especialidade ou com respeito a algum princípio geral, pode ser comparado com a forma 

espiral de ramificação. 

 

Figura 8: Ramificação em espiral de assunto subordinado 

 

Fonte: BLISS (1929, p. 247) 

 

8. Subordinação e Coordenação são relativas e complementares. Estruturas 

seriadas, ramificadas e cruzadas podem ser, acima de tudo, combinadas. Para Bliss (1929, p. 

153) as séries podem seguir o princípio de coordenação em um aspecto e em outro seguir o de 

subordinação. Apresenta um duplo relacionamento que pode ser representado graficamente por 

uma série de classes que, tanto podem ser subordinadas verticalmente e coordenadas 

horizontalmente, como coordenadas de modo vertical e subordinadas de modo horizontal. Nas 

Ciências Naturais, os assuntos são organizados em ordem de especialidade, cada ciência 

individual coordenada com suas ciências seguintes e subordinada ao que é, principalmente, 

dependente de conceitos e princípios dos quais derivam sua especialização (BLISS, 1929, p. 

153).  

Bliss (1929, p. 249) afirma que no seu esquema o maior princípio da classificação é a 

relatividade da Subordinação e Coordenação.  

A classificação cruzada é organizada em duplos arranjos de séries verticais coordenadas 

considerando algum princípio ou interesse, cruzada pela série horizontal apresentando outros 

aspectos. Bliss (1929, p. 154) ressalta que a série vertical pode não ser igual à série horizontal 
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e algumas podem ter menos termos ou podem ser incompletas, faltando classes e apresentando 

lacunas. Essa forma de classificação é conhecida como tabulação, é simples e limitada em sua 

aplicabilidade. Classificações mais complicadas, tanto científicas como arbitrárias podem ser 

representadas por diagramas.  Também destaca que classificações detalhadas podem combinar 

todos esses métodos ou formas em algum grau de complexidade. Geralmente a forma seriada é 

oposta a forma ramificada. Para classificações científicas e práticas os termos mais apropriados 

são expansivo e ramificado.  

Em sua teoria, Bliss (1929, p. 155) considera que um sistema de entidades e relações 

pode ser pesquisado por diferentes pontos de vista e por meio de diversos interesses e 

propósitos. Pode haver muitas classificações cruzadas ou ramificadas, ou ainda entrelaçadas de 

várias formas, de modo que uma classificação com série, em uma ou duas dimensões, não 

possuem estrutura que alcance a compreensão funcional nessa complexa ramificação. Nesses 

casos, os detalhes das ramificações exigem representações em três ou quatro dimensões.  

Se três ou mais assuntos surgem do mesmo interesse central coordenadamente, tem-se 

a analogia da ramificação exemplificada na Figura 9 (BLISS, 1929, p. 248). 

 

 

Figura 9: Ramificação espiralada em 4 dimensões 

 

Fonte: BLISS (1929, p. 248) 

 

Bliss (1929, p. 155) reitera que teoricamente deveria ter apenas um princípio de divisão 

numa série ou em um sistema de classes, mas nas classificações práticas podem ter vários 

princípios combinados ou entrelaçados por meio dos ramos divergentes. Compara o 

conhecimento com os ramos de uma árvore, afirmando que a árvore do conhecimento possui 
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milhares de conceitos, relações e definições entrelaçados e “[...] é com grande dificuldade que 

essa árvore do conhecimento é treinada na treliça da classificação” (BLISS, 1929, p. 156).    

As classificações complexas admitem subdivisões que procedem de outras 

características ou princípios, e várias classes ou séries coordenadas divididas por outros 

princípios e características combinados em um sistema ou classificação complexa (BLISS, 

1933, p. 43, grifo do autor, Princípio XXII). 

9. Sistemas são sintéticos de classes e relações. Bliss (1929, p. 168) afirma que 

enquanto a unidade da ciência e da realidade é um ideal, o sistema é uma tendência presente, 

reconhecida e dominante. Declara que sistema e organização são termos sinônimos, sistema 

envolve classes, relações e sínteses. O início do sistema se dá com a colocação das coisas em 

classes seguindo alguma ordem. Por sua vez: “As classes podem ser naturais ou conceituais e 

as relações que as ligam podem ser tanto ideais ou reais, mas se coerentes e ordenadas, as 

classes, as relações e os complexos constituem um sistema” (BLISS, 1929, p. 168). A rede de 

relações no sistema transparece muito dos interesses, das teorias e das doutrinas, as quais podem 

ser simples ou complicadas; podem ser atuais e também potenciais.  

 

 

Pelos processos analíticos e sintéticos, pela abstração conceitual e pela indução 

científica, o intelecto humano descobre certos sistemas naturais, constituído de 

formas, relações coerentes, forças persistentes, ações recorrentes, reproduzindo 

indivíduos e auto perpetuando espécies. Mas, ao lado desses sistemas naturais, a 

mente seleciona no mundo das realidades, das múltiplas entidades e relações vários 

sistemas que são verdadeiramente conceituais; em resumo, o pensamento sintético 

constrói sistemas conceituais de objetos reais. Nossa vida intelectual, espiritual e 

estética subsiste amplamente nesses sistemas conceituais. Nossas sociedades, 

costumes, religiões, artes e estudos, todas incorporam e, em alguma medida, 

sistematizam certos ideais, interesses e propósitos que são atribuídos para a mente da 

humanidade e o “espírito do tempo” (BLISS, 1929, p. 169, grifo do autor, tradução 

nossa).    

 

  

 

Segundo Bliss (1929, p. 169), há uma tendência de idealização, sendo o conhecimento 

até aqui incompleto e o pensamento falível, a ciência e a filosofia são uma réplica imperfeita 

da realidade, a qual o intelecto deseja compreender mais adequada e verdadeiramente. Para 

Bliss, os sistemas naturais são modificados pelas relações conceituais, pelos ideais e pelos 

propósitos. Sistemas conceituais são constituídos de entidades, algumas reais outras ideais, 

subsistindo nas relações que são em sua maioria conceituais. Os componentes conceituais estão 
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presentes tanto em sistemas científicos, econômicos, estéticos, éticos ou práticos e, desse modo, 

são de alguma maneira conceituais.   Afirma que 

 

A síntese tende, ultimamente, a compreender um conhecimento unificado, e essa 

tendência intelectual torna-se propositiva. O supremo sistema dos sistemas é o 

universo, a totalidade das entidades e relações, de todas as coisas existentes e 

potenciais em todas as relações reais e conceituais, o mais abrangente objeto do 

conhecimento e do pensamento e a realidade última na filosofia idealista é o conceito 

supremo (BLISS, 1929, p. 169, grifo do autor, tradução nossa).    

 

 

 10. Classificações devem ser sintéticas, evolutivas (developmental) e adaptativas. A 

proposta de Bliss (1929, p. 236) é tornar mais claro os estudos mais amplos e os arranjos mais 

consistentes dos estudos especiais. Seu projeto foi primeiro classificar por especialidades as 

ciências fundamentais, os estudos mais amplos e seus compostos principais; segundo 

sistematizar suas subciências e suas subdivisões de modo consistente com as “[...] mais 

importantes relações naturais e reais, de modo a alcançar o máximo de conveniência atingível 

em condições de servir a propósitos múltiplos – isso prova ser um problema de extraordinária 

dificuldade” (BLISS, 1929, p. 238). Em terceiro, arranjar e colocar seus menores ramos e 

subdivisões tão consistentemente quanto possível, considerando as relações naturais, as 

coordenações, as subordinações e a conveniência prática. A maior preocupação de Bliss não foi 

arranjar assuntos nas classes, mas encontrar a ordem lógica e natural e sistematizá-las 

consistente e convenientemente.   

No entanto declara a impossibilidade de encontrar essa ordem natural no ato de 

classificar cada estudo da ciência, nem de colocar todas as classes por conveniência e nem 

mesmo de sintetizar consistentemente todos os conceitos. Ou seja, de solução possível, distante 

de ser ideal ou perfeita, Bliss declara que:  

 

 

Enquanto nossas afirmações e posições são relativas aos fatos da vida, aos dados da 

realidade e às verdades da ciência, estamos em terreno sólido e podemos construir 

estruturas que provam ser úteis e relativamente duráveis. Vamos lembrar que são 

relativas, imperfeitas e mutáveis (BLISS, 1929, p. 239, tradução nossa). 

 

 

 Bliss (1933, p. 42, grifo do autor, Princípio XVII) destaca que a classificação sintética 

é complementar à analítica, a classificação bibliográfica é analítica quando procede 
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estruturalmente do geral para o específico, tanto no modo tabular como no modo seriado. É 

sintética quando funcionalmente procede do especial para o geral.  

 No aspecto de expansão e adaptação, a classificação bibliográfica deve fornecer meios 

de colocação de novos assuntos, tanto quanto a subdivisão e desenvolvimento dos antigos. Além 

de fornecer possiblidade de alterações e ajustes nos detalhes especiais (BLISS, 1933, p. 44, 

grifo do autor, Princípio XXVI). 

11. A Relatividade e Pluralidade das Classificações – arranjos seriados ou 

sistemáticos implicam conformidade com alguma ordem natural, ou alguma ordem conceitual 

ou a algum propósito ou interesse. Para Bliss (1929, p. 142-143) uma série de classes 

organizadas de acordo com algum princípio ou concepção, propósito ou interesse é uma 

classificação. Explica que o termo classificação é ambíguo, ora como ação, ora como ato, ora é 

processo, ora é produto.  

Apresenta os significados de classificar, como verbo e como substantivo: 

1. O verbo classificar (to class) refere-se a atribuir coisas a suas respectivas classes, por 

meio de comparação, conforme os interesses envolvidos.  

2. O verbo classificar (classify) significa primeiro, fazer ou conceber uma classe a partir 

de uma pluralidade de coisas; segundo, organizar a classe em alguma ordem ou 

relacioná-la em algum sistema segundo algum princípio ou concepção, propósito ou 

interesse.  

3. Uma classificação diz respeito a uma série ou sistema de classes, organizadas de acordo 

com alguma ordem, segundo algum princípio, concepção, propósito ou interesse, ou 

ainda a uma combinação desses. Esse termo é usado tanto para organizar os nomes das 

classes como das coisas, tanto reais como conceituais. O termo classificação é utilizado 

tanto para organizar as classes como o método ou processo de classificar. (BLISS, 1929, 

p. 143).  

 

Bliss alerta que esses três processos: classificar, formar classes e organizar classes são 

tão implicados que não é fácil separá-los nem no pensamento, nem na terminologia.  

A classificação natural é utilizada para tipos, classes, gêneros e espécies das ciências 

naturais. São naturais porque possuem classes naturais reais ou relações naturais. São válidas 

em campos específicos, como as ciências classificatórias, uma vez que o conhecimento é 

incompleto, está em constante atualização (BLISS, 1929, p. 149).   
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A classificação científica é aplicada a estudos amplos de várias áreas do conhecimento. 

O autor relata a oposição nos tipos de classificações, entre classificação natural e científica de 

um lado e a classificação intencional, arbitrária e prática de outro. Menciona que a combinação 

da classificação científica em um sistema geral intencional o preocupava, era um dos maiores 

problemas do seu empreendimento e faz o seguinte questionamento: Como devem as 

classificações das várias ciências, com sua intensão ou ponto de vista especial se sobrepondo 

mais ou menos uns aos outros, ser relacionados ou estruturados juntos? (BLISS, 1929, p. 150). 

Defende que as classificações funcionais diante das estruturais, têm mais condições de ser tão 

adaptáveis quanto às mudanças das relações, aos novos desenvolvimentos e aos diferentes 

aspectos. A classificação prática, arbitrária pode ter vários propósitos inter-relacionados e pode 

ser sistemática (BLISS, 1929, p. 151).  

Bliss (1929, p. 240) também aponta que visões filosóficas contrárias ao realismo natural 

conduzem a diferentes sistemas racionais de classificação. Declara que as falhas das 

classificações filosóficas são, principalmente, referentes às falhas das visões filosóficas que 

incorporam. Explica que as visões filosóficas, as éticas, as humanísticas e as sociológicas, a 

psicológica e a pedagógica, a histórica e a evolutiva, todas conformam, mais ou menos, na visão 

científica e naturalística. Destaca que as visões psicológica e histórica são as que mais se 

distanciam da naturalística, a primeira a diferença surge da oposição entre sujeito e objeto, entre 

o conhecedor e o objeto do conhecimento; na segunda, a diferença reside na antítese entre a 

sequencial e a classificatória. Nesse sentido, afirma que adota as visões classificatórias e o 

realismo objetivo, as quais geralmente, abordam os campos do conhecimento objetivamente, 

não como projeções empíricas ou atividades e interesses subjetivos (BLISS, 1929, p. 243). 

Bliss (1929, p. 239) aponta como princípio da relatividade da classificação, o fato de 

que as classificações devem, na verdade, ser parcialmente conceituais, relativas ao propósito 

pretendido e devem residir nas relações reais onde são existentes e definidas, e na concepção 

onde são relevantes ao propósito. Ou seja, tanto quanto a classificação deve atender ao princípio 

ou propósito escolhido, deve também ser consistente, tanto quanto possível com a ordem da 

natureza e com a organização relevante do conhecimento (BLISS, 1933, p. 43, grifo do autor, 

Princípio XXI).  

Bliss (1933, p. 43, grifo do autor, Princípio XXIII) destaca que a classificação deve ser 

padronizada e, assim, deve ser consistente com o consenso científico e educacional, adaptável 

à forma e uso dos livros e fornecer meios para representar visões e propósitos alternativos e 

divergentes.  
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12. Classificações Científicas e Naturais deveriam se adequar à Ordem da Natureza 

tão rigorosamente quanto possível. O mundo, segundo Bliss, compreende não só a natureza, 

mas também o que o homem constrói. A natureza humana e todo o trabalho do homem são 

apoiados na natureza física, biológica e geográfica; esta separação é insustentável na ciência. 

Todas as construções humanas utilizam de alguma forma, algum elemento da natureza. O 

sistema de sociedade e governo, indústria e arte, moralidade e religião, crença e ciência 

constituem o trabalho imaterial do homem no mundo envolvido na natureza (BLISS, 1929, p. 

173).    

Na ciência, a natureza é mais distinta, mais sistemática e mais coerentemente conhecível 

do que o mundo em geral. Essa ideia surge do acompanhamento dos fenômenos recorrentes que 

conduzem a relações constantes ou leis naturais. A experiência acumulada das verificações 

constantes da ciência leva a crer nas relações dos objetos, ações e mudanças naturais. Essa 

crença ou certeza valida o conceito de Ordem da Natureza, o qual depende da filosofia do 

realismo natural.  Esse conceito é sintético e pessoal como é o conhecimento científico, a ordem 

da natureza per se é moldável/maleável e evolucionista; novos conhecimentos e pensamentos 

são assimilados constantemente, há adaptação e dinamismo nas ações da natureza (BLISS, 

1929, p. 174).  

A Ordem da Natureza concebida e realizada na ciência e na filosofia, por meio da 

experiência e previsão, consiste de certas relações e define as ordens das entidades ou 

categorias, a qual Bliss (1929, p. 176-178) lista alguns princípios e algumas relações como 

importantes ao seu propósito: 

• A estabilidade e persistência da substância ou “conservação” da matéria e da energia. 

A constituição e estrutura nos elementos, propriedades, componentes e sistemas 

fundamentais a todas as mudanças e fluxos dos fenômenos são realidades verificadas 

com coerência e possuem experiência cumulativa no indivíduo e na raça;  

• A conformidade/adequação dos corpos, estruturas, organismos e sistemas para 

relações constantes é amplamente evidente em todos os campos da experiência e do 

conhecimento; 

• Maleabilidade e elasticidade dos corpos, formas, órgãos e sistemas são variáveis nas 

ações e relações. Existem corpos maleáveis de constituintes externos e existem formas 

variáveis de componentes persistentes, são sistemas adaptáveis de estruturas coerentes;  

• Ordenamento e inter-relação coerente de certos elementos e materiais são mantidos 

vitais e moldáveis nas várias funções da vida e atividades da sociedade; 
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• Semelhança, recorrência e conformidade dos fenômenos e relações naturais 

dependem da expectativa do sentido comum e previsão científica que continuamente 

capacitam o homem a adquirir controle sobre as forças e recursos naturais; 

• Correlação é a relação recíproca ou interdependente de ocorrências que são recorrentes 

no tempo e distribuição espacial ou dependente de dados estatísticos.  

• Relação funcional é um termo usado na Fisiologia e na Matemática, ambos muito 

importantes na ordem da natureza. Na Fisiologia é a função ou a ação de um órgão 

correlacionado com a estrutura e relações anatômicas; por analogia é aplicado para 

atividades ou serviços dos membros ou partes das organizações funcionais da sociedade: 

indústria, comércio e governo.  Na Matemática significa uma correlação definida de 

uma classe ou série de números, quantidades e entidades matemáticas para outras 

classes de tais entidades. As variáveis que correspondem ao elemento ou instância da 

classe são chamadas valor da variável. As variáveis são funções que correspondem a 

outra classe e podem ser dependentes dela ou determinados por ela;  

• Relações genéticas são as que consideram os antecedentes genéticos, históricos ou 

causais; 

• Relações evolutivas envolvem as relações genéticas, são mais gerais e algumas relações 

em constante desenvolvimento são universais; 

• Relação Mnemônica está enraizada na vida, nos processos psicológicos, na 

persistência da impressão, na formação de hábitos e conceitos. Pode ser chamada de 

ordem social envolvendo os interesses e as relações físicas, éticas e estéticas.  

A percepção de Bliss é que a Ordem da Natureza é realizada nas relações reais, o 

conceito relativo se estende para compreender as relações conceituais assimiláveis, essa é a 

natureza do desenvolvimento do conceito e o método da ciência teórica. Se as extensões 

conceituais não forem consistentes com as evidências empíricas, não deve ser mantido no 

conceito verdadeiro. Ele sustenta que a ordem da natureza, como uma base para classificação 

científica, pode ser usada para alcançar, de alguma forma, as relações conceituais, 

especialmente as ciências antropológicas e sociais. Quanto mais conceitual for a classificação, 

mais flexível e também mais provisória será. A estabilidade da classificação depende da 

validade e permanência dos princípios científicos e da verificação das relações científicas, ou 

seja, na realidade da ordem da natureza (BLISS, 1929, p. 186).  

A Ordem da Natureza subsiste nas relações constantes entre as classes ou tipos de 

objetos naturais, e nas classes das classes e das relações, compreendendo as relações de 
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recorrência, correlação, dependência, coerência, conformidade, função, gênese, 

desenvolvimento e organização. Por extensão a ordem da natureza alcança a antropológica 

compreendendo a física, a social, a ética e a estética (BLISS, 1929, p. 183). 

13. A Permanência Relativa das Classes Gerais ou dos Campos principais da 

ciência. Bliss (1929, p. 190) faz uma detalhada explicação do que entende por ciência, qual é o 

seu escopo; retrata as ciências especiais, as subciências, as ciências compostas e novas; e trata 

de como essa configuração complexa da ciência deveria ser alcançada em sua proposta de 

classificação.  

Entende que a ciência é o conhecimento verificado e organizado, experimental, racional, 

metódico, levando a generalizações, teorias e sistemas conceituais. É fundamentada nos dados 

experimentais, seus conceitos têm sido desenvolvidos pela abstração de elementos empíricos 

coerentes.  

O autor garante que o Método, não o conteúdo, e especialmente a classificação faz a 

ciência. E comenta que a verificação dos dados e relações, e a validade das generalizações e 

leis dependem, logicamente, da constância das leis naturais; mas em um consenso intelectual 

de mentes que aceitam essas verdades e teorias. A ciência é um produto totalmente sintético, 

coerente, cooperativo e social (BLISS, 1929, p. 192).  

O escopo da ciência tem sido assunto de muito debate, inclusive das que devem ser 

chamadas ciências ou não. Bliss utiliza da declaração de Pearson54 para afirmar que: “o material 

da ciência é coextensivo com todo o universo físico, não somente com o universo atual, mas 

com sua história passada e a história passada de toda a vida nele” Segundo essa visão, Bliss 

(1929, p. 196, grifo do autor) conclui que: estudos, sejam eles físicos, tecnológicos, 

econômicos, éticos, históricos ou filosóficos são científicos enquanto, e somente enquanto, seu 

assunto-problema é verificado, tratado com método científico, generalizado e organizado. 

Declara que essa conclusão é muito importante pela ligação com o princípio da gradação das 

ciências por especialidade.  

Sem teoria, estudos que tratam de forma descritiva, analítica, estatística ou histórica o 

concreto, o individual, o ocasional e o provável, não são dignos de ser chamados de ciência. 

Contudo, relata que existem poucos estudos que não tem progredido tanto a ponto de permitir 

                                                 

 

54 PEARSON, C. Grammar of Science, cap. I, §5. 
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algumas generalizações e alguma teoria. Explica que a generalização está relacionada à 

abstração e teoria é a declaração generalizada das relações, ações ou soluções. Em todas as 

ciências, descrição e teoria, problema e métodos estão interligados. Os termos puro, aplicado, 

exato, preciso e descritivo são relacionados e não distintivos (BLISS, 1929, p. 197).  

Bliss mostra que as abstrações têm, falsamente, sido a base de uma primeira divisão das 

ciências em abstrato e concreto, segundo Spencer, Comte, Bain e outros. Spencer distinguiu 

como intermediário, o grupo que ele chamou de abstrato-concreto. Clifford, Pearson e outros 

fazem uma contra distinção das ciências exatas ou precisas, das ciências descritivas ou 

sinóticas. Em sua exposição afirma que todos esses grupos de termos – abstrato, geral, teórico, 

puro, exato, preciso, especial, concreto, descritivo, sinótico e aplicado – são relativos e 

aplicáveis somente a visões parciais, e não são apropriados como uma base de divisão (BLISS, 

1929, p. 198). 

Para Bliss (1929, p. 236) a classificação é um método essencial à ciência e a ciência é o 

conceitual, o sintético e o sistemático, relacionado à ordem da natureza na forma de relações 

conceituais. Essas relações conceituais são relativamente permanentes às várias ciências, 

centralizadas em conceitos, interesses e problemas especiais definidos e distintos, interligados 

e interdependentes no processo de gradação por especialidade – a ciência mais especial 

dependente da mais geral.  

Acrescenta que o princípio para compreender a relatividade da classe é o entendimento 

da relatividade das classes para as mentes e para as relações que estabelece (BLISS, 1929, p. 

123). Dessa forma podem ter vários conceitos subjetivos e vários nomes para uma classe em 

sua totalidade, por ex.: répteis, instrumentos musicais, etc. Esses nomes e conceitos são 

relativamente permanentes, quanto mais geral, mais permanente; podem se adaptar ou 

desenvolver sem perder o status de permanência (BLISS, 1933, p. 40, grifo do autor, Princípio 

VIII). 

 14. Colocação das classes relacionadas afeta a Eficiência Máxima da Classificação 

Funcional Prática. Na perspectiva de Bliss as classes devem ser ordenadas buscando sua 

proximidade temática, este é o princípio de colocação (collocation) por conveniência, aspecto 

que Bliss demonstrou em seu esquema, tanto na subordinação e coordenação.   

Bliss coloca como uma questão problemática em sua proposta de criar uma classificação 

que objetiva ser tanto científica quanto prática: como extrair das múltiplas relações da ordem 

da natureza as relações e ordens dominantes que provariam ser consistentes com a ordem lógica 

das ciências e estudos fundamentais, dos quais derivam as ciências subordinadas? (BLISS, 
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1929, p. 214). Esclarece que a resposta está no princípio de subordinação das classes mais e 

mais específicas e analíticas às classes mais gerais. Isso é fruto de um antigo princípio lógico 

de divisão e subordinação sucessiva formalizada na árvore de Porfírio, organizada em formato 

dicotômico.   

O entendimento desse princípio envolve os conceitos de generalização, de 

especialização e de gradação e também o conhecimento da ordem da natureza, a ordem lógica 

e a ordem pedagógica e ordem por especialidade que são constituintes da Classificação 

Bibliográfica.  

O processo de generalização é apresentado como fundamental a todo o conhecimento, 

desde a formação dos conceitos mais simples até a síntese dos mais complexos e abrangentes; 

é o produto mais importante do método científico, é básico para definição e classificação como 

também para teoria e para a lei científica. Na generalização a mente reúne em classes o concreto, 

o particular, o específico e o individual. O conceito geral é desenvolvido a partir do que é 

essencial, das qualidades, das propriedades, das características e das relações que são comuns 

ao todo, ao geral. O produto da generalização é a ideia geral no conhecimento, no pensamento 

e na imaginação (BLISS, 1929, p. 216).    

A abstração é o processo de obter o genérico a partir do específico, desconsiderando as 

características particulares que não são essenciais e gerais. O produto da abstração é o conceito, 

do qual as percepções, significados e juízos coerentes se referem, é no conceito que os 

pensamentos são ligados e relacionados à ideia geral. O genérico forma as classes gerais 

enquanto no conceito, a ideia abstrata está relacionada ao processo mental que intensivamente 

compreende as essências do geral (BLISS, 1929, p. 216, grifo do autor).  A abstração do 

particular e circunstancial está envolvida no mesmo processo mental da generalização, de modo 

que é difícil diferenciá-los (BLISS, 1929, p. 215).  

Bliss (1929, p. 216, grifo do autor) apresenta a especificação como contrário à 

generalização. É o processo de especificar, de definir o específico do genérico pelas diferenças 

nas características ou nas relações. Declara que a generalização é sintética e pré-requisito para 

síntese, a especificação é analítica ou implica análise.  

Há relação entre generalidade e simplicidade e entre especialidade e complexidade. Este 

é o processo de gradação, é progressivo. A gradação acontece nos diversos graus do abstrato, 

concreto, simples e complexo; e na generalidade e na especialidade. (BLISS, 1929, p. 216, grifo 

do autor). Para Maltby (1975, p. 134), esse conceito está de acordo com as modernas teorias, 

como a dos níveis integrativos do conhecimento que serve como base para ordem em um 



171 

 

 

esquema geral; a preocupação de Bliss era demonstrar o inter-relacionamento dos assuntos 

como existente nas realidades do universo. Bliss posiciona as ciências seguidas pelos seus 

respectivos estudos aplicados ou técnicos.   

Bliss (1929, p. 217, grifo do autor) afirma que a gradação por especialidade não é 

simplesmente uma base arbitrária da classificação, mas é um princípio essencial ao próprio 

processo. Define como: “o princípio pelo qual as várias ciências e estudos, distintas por seu 

escopo conceitual e por suas relações para ordem real da natureza, são organizados em ordem 

seriada do mais geral para o mais especial”. Biagetti (2009) destaca que a consistência na 

organização das classes principais é a principal característica do sistema de Bliss, a ordem das 

classes reflete o princípio de gradação por especialidade sugerido por Augusto Comte, em que 

assuntos especializados seguem os mais gerais, dos quais eles derivam.  

As ciências gerais possuem generalizações e leis que se aplicam de algum modo às 

ciências especializadas, e em alguma extensão isso também se aplica aos métodos e, por vezes, 

os métodos das ciências especializadas ajudam a solucionar os problemas das ciências gerais. 

Ainda, são os métodos aplicados a cada ciência que auxiliam a análise das separações entre 

uma e outra, contribuem para diferenciá-las quando a definição do seu conteúdo não se 

apresentar de forma completa (BLISS, 1929, p. 217).  

As ciências especializadas fornecem materiais para que as ciências gerais possam testar 

e aplicar por meio de suas leis e generalizações. Aqui está envolvido o princípio de dependência 

das ciências especializadas às ciências gerais, a interdependência das várias ciências, tanto 

gerais como especializadas, e a filiação das ciências especializadas em sucessiva derivação e 

dependência das mais gerais (BLISS, 1929, p. 217 e 218).  

Bliss (1929, p. 222, grifo do autor) apresenta a ordem da natureza como parcialmente 

real e parcialmente conceitual. É um encadeamento de relações envolvendo algumas que estão 

em constante desenvolvimento, progressivas e evolucionárias (Figura 10). Parte da mais 

complexa ordem da natureza, a ordem do constante desenvolvimento ou evolucionária que 

abrange a ordem genética das formas orgânicas e a ordem natural das classes e gêneros etc.; 

são ordens naturais reunidas na ordem da natureza. Fundamentado nisto está a ordem natural 

das ciências, abrangendo somente as ciências naturais com alguns fatores conceituais. De igual 

modo a ordem lógica, abrange as ciências natural, mental e social de todos os estudos 

científicos, incluindo os relacionados aos estudos históricos, tecnológicos, estéticos e 

filosóficos - uma completa investigação do conhecimento. A ordem lógica aceita relações e 

extensões conceituais mais amplas, diferindo da ordem natural e o humano desenvolve a partir 
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do natural. O autor destaca que o problema é produzir uma série completa de ciências e estudos 

fundamentais como uma base para classificação sistemática, estendida à ordem natural e lógica.  

Nesse sentido, Langridge (1977, p. 96) destaca que Bliss denominou de Ciências Humanas, as 

disciplinas: Psicologia, Educação, Sociologia, Antropologia, Política, Economia e Geografia. 

Destas possuem relações próximas com as ciências físicas: Antropologia, Psicologia e 

Geografia e possuem fortes ligações com a Filosofia: Educação, Sociologia, Política e 

Economia. 

A gradação por especialidade é apresentada por 5 Tabelas Sinóticas, as quais 

compreendem a Ordem da Natureza, a Ordem Evolutiva ou desenvolvimentista do 

Conhecimento, a Ordem Pedagógica, a Ordem Lógica e a Ordem por Especialidade. 

A Ordem da Natureza é a primeira, apresentada como aquela que organiza os termos de 

entidades, relações, classes e produtos mentais reais, generalizados às coisas da natureza e ao 

homem natural. É tanto objetiva como conceitual. Não tem nomes dos ramos ou estudos do 

conhecimento e nenhuma entidade ou relações conceituais fora da realidade. Mas, não 

representa a ordem total da natureza, que é complexa além da compreensão e não pode ser 

reduzida para qualquer sinopse esquemática, tabular, como essa (BLISS, 1929, p. 229). 
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Figura 10: A Ordem da Natureza 

 

Fonte: Bliss, 1929, p. 232 
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A Figura 11 apresenta a Ordem evolutiva do conhecimento, complementando 

parcialmente a Ordem da Natureza. É uma ordem conceitual e mais subjetiva. Considera o 

conhecimento como produto mental, nomeia ciência e tecnologia, humanidades e artes. Possui 

duas dimensões que representam, de modo transversal, o progresso do conhecimento primitivo 

comum e dos estudos elementares (mentes individuais e raciais) através da análise científica e 

síntese conceitual para generalizações, teorias e sistemas mais abrangentes das ciências e 

tecnologias, artes, histórias e ramos da filosofia. Assemelha-se a Tabela I o suficiente para 

mostrar que o desenvolvimento do conhecimento é correlacionado à ordem da natureza, tanto 

de forma objetiva como subjetiva. O que é complementar para essa ordem é derivada, em 

grande parte, da síntese e compreensão conceitual. Sendo subjetiva e conceitual, essa tabela 

mais do que a primeira, é mais incompleta, sujeita a mudanças e correções (BLISS, 1929, p. 

230). 

 

Figura 11: Ordem desenvolvimentista ou evolutiva do conhecimento 
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Fonte: BLISS (1929, p. 233) 

 

A ordem mostrada na Figura 11 está relacionada à ordem lógica na sucessão dos estágios 

anteriores, historicamente considerados como um todo. As ciências mais recentes têm suas 

origens em seus estágios elementares, e convivem entre as novas e as antigas ciências, nesse 

sentido Bliss (1929, p. 224) afirma que as séries evolutivas estão implicadas nas séries 

históricas.  

A terceira ordem de maior importância é a ordem pedagógica, está relacionada com as 

ordens lógica, natural e evolucionista; compreende o lógico, o científico, o histórico, o social, 

o ético, o religioso, o político, o econômico, o estético e o filosófico (Figura 12). Essa ordem 

mantida com a filosofia social da educação deve considerar não apenas o interesse presente, 

objetivo, natural e ambiental, mas também as aquisições passadas das mentes raciais e seus 
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propósitos éticos e sociais (BLISS, 1929, p. 227, grifo do autor). A ordem pedagógica progride 

desde as primeiras instruções no aprendizado natural na infância até os mais avançados e 

especializados. Pela educação acontece o desenvolvimento das capacidades e habilidades 

mentais, alcança-se uma síntese compreensiva da ordem da natureza e do sistema conceitual de 

ciência e filosofia, junto com o entendimento da história e natureza humana, preocupações da 

humanidade na comunidade social e espiritual, interesse intelectual na literatura, gostos 

apreciados nas artes expressivas e nos elevados prazeres da vida humana (BLISS, 1929, p. 228).  

A Tabela da Ordem Pedagógica é organizada em duas dimensões, em formato vertical 

é apresentada na primeira coluna o desenvolvimento do conhecimento desde as primeiras 

percepções e o conhecimento das coisas em geral, dos objetos, das propriedades e das relações 

que estão listadas na segunda coluna, por meio da linguagem, da aritmética, dos elementos da 

ciência, das histórias, dos estudos da humanidade e da mente humana, da cultura, da sociedade, 

das artes e da literatura. Em sentido horizontal apresenta o progresso dos estudos elementares 

implicados em diferentes graus e cursos para a compreensão científica e filosófica teórica geral 

e dos estudos históricos e culturais. Os objetos da educação e da realidade são revelados e 

alcançados pela educação, considerado tanto de forma objetiva como subjetiva. A Tabela III é 

intimamente relacionada com a I e a IV, como também com a II, que é, em grande parte, 

conceitual, incompleta e suscetível de alterações e correções (BLISS, 1929, p. 230).  

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

 

Figura 12: A Ordem Pedagógica 

 

Fonte: Bliss (1929, p. 234) 



178 

 

 

A Tabela com a Ordem Lógica e a Ordem por Especialidade é apresentada na Figura 

13. A Ordem Lógica é demonstrada por algumas simplificações e as ciências são nomeadas e 

classificadas. A ordem lógica e natural das ciências é demonstrada pelas classes maiores, 

seguida das derivadas e subordinadas. Essa ordem é dependente da Ordem da Natureza, e 

também é dependente em algum aspecto das Ordens Evolutiva e Pedagógica. Tem especial 

influência a Ordem Pedagógica, por ser resultado dos propósitos educativos (BLISS, 1929, p. 

230).  

A Ordem por Especialidade mostra as séries das ciências fundamentais com alguns dos 

seus mais importantes compostos e derivados, em gradação por especialidade (BLISS, 1929, 

p. 230) 
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Figura 13: Ordem Lógica e Ordem por Especialidade 

 

Fonte: BLISS (1929, p. 235) 
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Analisando as 5 tabelas e defendendo como princípio básico para a Classificação 

Bibliográfica, Bliss (1929, p. 230 e 231) declara que: 

 

 

A comparação da ordem da natureza, como representado na tabela I, com a sinopse 

correlacionada ao desenvolvimento do conhecimento na Tabela II apoiaria a 

afirmação que o sistema do conhecimento procede dos conceitos e relações das coisas 

primitivas, dos objetos reais e concretos, físicos e naturais para o estudo de suas ações 

e mecanismos, para análise destas e de suas relações, para a descoberta da constituição 

e organização dos corpos e funções de seus órgãos, para a revelação das relações 

constantes determinantes nestas organizações, funções e reações, e para extensão dos 

métodos analíticos e sintéticos nos estudos dos processos e produtos mentais e sociais, 

relações e ideais éticos e estéticos. [...] Todas as 5 tabelas coincidem racionalmente 

como considerada a ordem das ciências e estudos. Elas mostram que a ordem por 

gradação e especialidade é baseada na lógica, e conceitualmente, na ordem da natureza 

das ciências, que está bem enraizada na ordem do desenvolvimento do conhecimento 

que deveria amplamente determinar a ordem pedagógica. Pode haver discordância e 

críticas de algumas amplas concepções e alguns detalhes, mas a validade dessas 

derivações da ciência e da lógica é, em seu conjunto, tão patente que a importância 

dessas conclusões deve ser evidente e reconhecida. A verdade do princípio de 

Gradação por Especialidade como base própria de uma classificação pedagógica e 

científica das ciências deve ser consequentemente concedida.  

 

 

 

A proposta de Bliss foi tornar mais clara a ligação entre os estudos gerais com a 

organização mais consistente dos estudos especiais. Começa classificando por especialidade os 

estudos fundamentais, as principais composições, depois sistematiza as subciências e os ramos 

mais importantes e, por último, organiza e coloca seus menores ramos e subdivisões, tão 

consistentemente quanto possível, considerando suas relações naturais, subordinações e 

coordenações com a conveniência prática. Ainda declara que alcançar o máximo de 

conveniência nos vários propósitos a serem servidos é um problema de extraordinária 

dificuldade.  Também afirma que a sua maior preocupação é encontrar a ordem natural ou lógica 

e sistematizá-la, de modo consistente e conveniente, com a classificação das ciências, ou seja, 

organizar os assuntos nas classes (BLISS, 1929, p. 237 e 238). 

O princípio de dependência está relacionado aos vários estudos da ciência e seus 

derivados, é apresentado de forma seriada na complexidade lógica, desenvolvimentista (ou 

histórica) e pedagógica. Cada uma das ciências fundamentais é dependente das anteriores na 

série e, por sua vez, as que são anteriores a ela. As ciências derivadas e aplicadas, as subciências, 

as tecnologias e as artes participam dessa dependência seriada, com a ordem de subordinação e 

das inter-relações de dependência particular.  A coerência entre a ordem lógica e pedagógica é 
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estabelecida no consenso científico e educacional. A eficiência ou conveniência máxima no 

sistema acontece pela colocação ou síntese do maior número de assuntos intimamente 

relacionados e relevantes aos interesses a que se propõe (BLISS, 1929, p. 301 e 408, grifo do 

autor).  

 

5.4 Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972): contexto histórico 

 

 Shialy Ramamrita Ranganathan foi professor de matemática e bibliotecário de coração 

e alma. Com suas ideias inovadoras, empreendeu amplas transformações no campo da 

Biblioteconomia. É considerado o fundador da moderna ciência biblioteconômica, suas 

contribuições perpassando todas as atividades desse campo de estudos por meio das Cinco Leis 

da Biblioteconomia.  Sua generalidade e abrangência são tão importantes que são consideradas 

o fundamento científico da Biblioteconomia (GARFIELD, 1984), podendo ser aplicadas nas 

áreas de referência; na gestão e desenvolvimento de coleções e na organização, disponibilização 

e recuperação da informação. Mesmo tendo sido criadas em uma época em que a informação 

se limitava a ambientes caracterizados pelo formato físico, suas teorias encontraram boa 

recepção no ambiente digital.   

Especificamente, no que diz respeito às atividades de Classificação Bibliográfica, sua 

contribuição centra-se no desenvolvimento da abordagem analítico sintética, em um esquema 

facetado incorporado na Colon Classification, também conhecida como Classificação de dois 

pontos. O valor do trabalho de Ranganathan não pode ser medido por sua abrangência como 

um manual de aplicação prática, tal como as realizações de Melvil Dewey para a área de 

Biblioteconomia pois, mesmo na Índia, foram poucas as bibliotecas a utilizar seu esquema 

(GARFIELD, 1984). O reconhecimento de seu legado está em suas ideias, em sua contribuição 

para a elaboração de classificações, não delimitada a uma forma prática de se fazer algo, mas 

centrada em uma construção teórica que orienta esse fazer independente de classificar o livro, 

o catálogo ou a informação.    

Naun (1994, p. 221) sustenta que a capacidade de abstração e generalização foi o que 

permitiu que Ranganathan continuasse sendo considerado extremamente importante para a área 

em questão. Ele foi capaz de resumir a filosofia da Biblioteconomia em cinco leis sucintas e de 

perceber as ramificações que esta mesma filosofia deveria ter na prática.  
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 De nacionalidade indiana, Ranganathan foi o primogênito de uma família com mais dois 

irmãos e uma irmã. Cresceu em uma propriedade de plantação de arroz na aldeia de Nannilam 

Taluk. Na infância, foi uma criança admirada pelas apresentações de Ramáiana, peça literária 

de grande influência na cultura hindu. Com seis anos lidou com a morte precoce de seu pai e, 

mais tarde, perdeu sua primeira esposa também de forma abrupta. Teve um filho, fruto do seu 

segundo casamento, e três netos (GOPINATH, 1978). 

 Foi um homem religioso, seguidor dos preceitos do hinduísmo ensinados por seu avô, 

que era professor e brâmane, casta a qual Ranganathan também pertencia. Sua vida e obra foram 

influenciadas por sua formação na literatura sacra hindu (SEPÚLVEDA, 1996). O mesmo autor 

sustenta que a forma como foi educado favoreceu “[...] o desenvolvimento de certas 

características, como disciplina, sentido do dever, respeito ao mestre na relação de 

professor/aluno, concentração, memória, religiosidade e intuição” (BLISS, 1996). Admirador 

de Gandhi, Ranganathan tinha um estilo de vida modesto, perceptível no uso de roupas simples 

e caseiras e na dieta alimentar (GARFIELD, 1984, p. 43). 

Destacou-se como um aluno aplicado e admirado pelos professores em todas as escolas 

pelas quais passou. Formou-se em matemática e em literatura inglesa. Em uma análise 

psicológica e de acordo com o entendimento hinduísta, Sepúlveda (1996) afirma que a mente 

criativa de Ranganathan é resultado dessa harmonia e complementaridade entre os dois 

hemisférios cerebrais.  

Após concluir o mestrado, em 1916, ele começou a lecionar matemática e física nas 

faculdades da Universidade de Madras. Tinha especial apreço pelo ensino. Suas aulas eram 

animadas e concorridas pelos alunos, e ele estimulava a capacidade de pensar e o uso dos livros. 

Seus alunos o consideravam um “professor nato” (GOPINATH, 1978).  

Em 4 de janeiro de 1924, Ranganathan assumiu o cargo de primeiro bibliotecário da 

Universidade de Madras, o que o fez questionar o papel do profissional como facilitador na 

utilização do acervo. Após oito meses na função, foi para Londres estudar Biblioteconomia.  O 

curso tinha a duração de um ano e incluía visitas a várias bibliotecas. Nesta ocasião, 

Ranganathan debruçou-se sobre a organização e o modo como o serviço das bibliotecas 

europeias era oferecido aos diversos grupos de usuários: crianças, mulheres, trabalhadores etc. 

Estas observações, somadas ao curso realizado com W. C. Berwick Sayers, professor da 

University School of Librarianship, constituíram os primeiros contatos de Ranganathan com a 

área de Biblioteconomia e foram suficientes para mudar sua visão sobre a profissão e fazer com 

que descobrisse uma missão social para toda a vida (GOPINATH, 1978). A biblioteca e os 
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benefícios proporcionados pelo acesso à informação passaram a fazer parte de sua alma e 

coração de forma tão intensa que o levaram a questionar as práticas correntes e a desenvolver 

leis gerais que abrangeriam todo o trabalho realizado na gestão de acervos bibliográficos.  

De volta ao seu país, ele trabalhou por 20 anos na biblioteca de onde havia saído 

anteriormente. Promoveu uma verdadeira transformação com o movimento de incentivo à 

leitura e com a abertura da biblioteca ao grande público. Proporcionou o livre acesso às estantes 

e um serviço de referência personalizado em forma de bibliografia. Foi nesse ambiente de 

aprendizado teórico e exercício prático que as primeiras edições de suas principais obras 

surgiram.  

Em 1931, Ranganathan publicou a sua primeira e talvez mais influente obra, as Five 

Laws of Library Science:  

1. Os livros são para serem usados;  

2. A cada leitor, seu livro;  

3. A cada livro, seu leitor;  

4. Economize o tempo do leitor;  

5. A biblioteca é um organismo em crescimento.  

Esta obra surgiu em decorrência da ausência de práticas comuns percebidas nas visitas 

que Ranganathan fez às bibliotecas do Reino Unido e influenciou os seus demais escritos, em 

consonância com as mudanças empreendidas na Biblioteca de Madras.  

Em 1933, ele publicou a primeira edição de seu esquema de classificação, a Colon 

Classification. Em 1937, o Prolegomena to Library Classification, com os princípios teóricos 

utilizados na construção de seu esquema de classificação. Ainda na área da Classificação, 

publicou, em 1951, o Philosophy of Library Classification, com uma abordagem envolvendo a 

classificação bibliográfica e suas principais temáticas, dentre muitas outras obras e artigos em 

periódicos nas áreas de Catalogação, de Referência, de Gestão e de Desenvolvimento de 

Coleções (GOPINATH, 1978, p. 61).  Interessante notar que Ranganathan primeiro publica o 

esquema de classificação para só depois sistematizar as teorias que embasaram sua construção, 

diferentemente de Bliss, que leva um longo período construindo a teoria e só depois publica a 

estrutura classificatória.  

Ranganathan é considerado o pai da Biblioteconomia na Índia, tendo difundido o 

movimento da biblioteca pública e organizado a Associação das Bibliotecas de Madras, por 

meio do qual proferiu, em 1929, o primeiro curso de Biblioteconomia. Naquele país, em 1945, 

foi desafiado a organizar a biblioteca da Banaras Hindu University, ano em que também 
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conduziu um curso em Ciências da Biblioteca (Library Science). Em 1947, aceitou o convite 

para trabalhar na Delhy University, desde que pudesse se dedicar ao ensino e à pesquisa. Em 

1948, organizou o primeiro curso de mestrado em Ciências da Biblioteca e os Círculos de 

Estudo e pesquisa, espaços que se constituíram em celeiros de novas ideias, experimentos e 

inovações (GOPINATH, 1978, p. 62).    

De 1954 a 1957, Ranganathan desejou viver por um tempo sozinho em Zurique, período 

em que trabalhou com esmero a segunda edição do tratado sobre Classificação, o Prolegomena 

to Library Classification. De volta à Índia, em 1957, foi convidado a fundar, em Bangalore, o 

Centro de Treinamento e Pesquisa em Documentação, ligado ao Instituto Estatístico Indiano, 

com o objetivo de trabalhar o ensino e a pesquisa na Ciência da Informação e Biblioteconomia.  

Dentre as contribuições inovadoras para a Biblioteconomia, Naun (1994, p. 221 e 222) 

destaca que, em 1948, Ranganathan sugeriu que fosse implementada na Library of Congress o 

que ele chamou de “pré-natal da catalogação”, hoje conhecida como catalogação na fonte. Naun 

afirma ter sido ele o primeiro a defender o uso de métodos estatísticos na gestão de bibliotecas, 

propondo a centralização dos serviços técnicos e antecipando o que mais tarde ficaria conhecido 

como documentação – controle bibliográfico detalhado do conteúdo de periódicos.  

Mesmo sendo seu rival e um crítico habilidoso, Bliss (1929, p. 300), demonstra seu 

reconhecimento ao afirmar que: “A mente de Ranganathan compreende a enorme diversidade 

e complexidade dos aspectos e relações dos objetos na vida e na natureza”. Após fazer algumas 

críticas a construção da notação utilizada por Ranganathan em seu esquema, Bliss (1938) em 

texto de revisão da obra “Prolegomena to Library Classification” (ed. de 1937) declara que 

Ranganathan faz um importante estudo comparativo e merece todo respeito por sua 

engenhosidade e originalidade. Sayers (1955, p. x) faz uma interessante observação a respeito 

da obra de Bliss e Ranganathan, afirmando que esses dois autores tornaram todas as obras 

anteriores amadoras. Juntamente com Richardson, ele se situa como um humilde participante 

desta corrente e diz se sentir orgulhoso por estar vivo para ver trabalhos tão importantes e com 

noções que ultrapassam as suas como professor de classificação.  

Suas inquietações foram sendo demonstradas nas discussões em sala de aula, nas lições 

proferidas para um curso de doutorado nas quais precisou ensinar a teoria da classificação em 

nível mais avançado, se empenhando em um profundo estudo comparativo entre a Classificação 

Decimal Universal e a Colon Classification. Tal esforço contribuiu para o amadurecimento e a 

sedimentação dos fundamentos de sua teoria, publicada na segunda edição do Prolegomena, em 

1957. Esses estudos comparativos também aconteceram no âmbito da Federação Internacional 
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de Informação e Documentação (FID),55 em 1948 (RANGANATHAN, 1967a, p. 24). Dentre 

muitas de suas contribuições à FID, destaca-se a criação, em 1950, de um Comitê em Teoria da 

Classificação com propostas de encontros entre 1957 e 1962 (MÖLGAARD, 1972).  

Tais atividades foram influentes em sua teoria, por seu papel de análise em uma longa 

série de documentos sobre o desenvolvimento da CDU, como também nos ajustes tanto desta 

última quanto da CC na problemática da classificação da grande quantidade de micro 

documentos. O autor também relata que passou a ter outra visão da classificação quando, a 

pedido da UNESCO, precisou examinar a ligação entre a classificação e a pesquisa de 

documentos por máquinas (RANGANATHAN, 1967a, p. 25).  

Ranganathan interessou-se em conhecer de que modo a pesquisa aplicada se 

materializava nas indústrias, visitando várias fábricas nos Estados Unidos para observar como 

se dava o fluxo do processo de fabricação até a montagem da mercadoria final. Em sua análise, 

levou em consideração os métodos empregados, como também a organização da documentação 

nas bibliotecas especializadas. A esse respeito, declarou que, naquele ambiente, as micro ideias 

são mais concretas do que na pesquisa fundamental, nas ciências naturais puras e nas ciências 

sociais, considerando que seus estudos teriam poucos avanços sem esse conhecimento in loco. 

Esse trabalho foi levado a cabo por mais três meses pela Escola de Biblioteconomia da 

Universidade de Chicago. Ranganathan concluiu que a forma como os micro assuntos são 

formados na indústria e nos órgãos de administração do governo o fez reconstruir os 

fundamentos da classificação pelo significado cada vez mais especializado 

(RANGANATHAN, 1967a, p. 26).  

Junto com D. J. Foskett, Bernard I. Palmer e A. J. Wells, Ranganathan discutiu os 

princípios da classificação facetada, o que levou à formação dos grupos de pesquisa em 

classificação, como o Classification Research Group, em Londres e, com o mesmo objetivo, o 

Library Research Circle, em Nova Delhi, em 1949 (RANGANATHAN, 1967a, p. 27; PARKHI, 

1972, p. 93). Esses estudos foram de vital importância para o refinamento da teoria por meio 

                                                 

 

55 Criada por Paul Otlet e Henri La Fontaine, em 12 de setembro de 1895, em Bruxelas, como Instituto 

Internacional de Bibliografia (IIB), também conhecido como Instituto de Bruxelas. Seu nome foi alterado por três 

vezes, o que reflete as mudanças conceituais de sua atividade: 1931 – Instituto Internacional de Documentação 

(IID); 1937 – Federação Internacional para Documentação (FID) e 1988 – Federação Internacional de Informação 

e Documentação (FID).  Cessou suas atividades em 2002. 

<https://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_for_Information_and_Documentation>. 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_for_Information_and_Documentation
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da troca de informações possibilitada pelo trabalho em conjunto de duas equipes com 

referencial cultural, econômico e social completamente distinto.  

A Colon Classification (Classificação de dois pontos) começou a ser desenvolvida por 

Ranganathan em 1924 e já foi sendo utilizada como esquema de classificação na Biblioteca de 

Madras. Sua primeira edição foi publicada em dois pequenos volumes em 1933 (MALTBY, 

1975, p. 191), após aproximadamente 8 anos de experimentos (GOPINATH, 1972, p. 69).  

Desde então, está em sua sétima edição, sendo a última publicada em 1987. Ranganathan, com 

sua mente matemática, sentia-se incomodado com os sistemas enumerativos. Percebeu que se 

mostravam mais adequados a literatura linear e monodimensional do século XIX e não 

concebiam os assuntos compostos e complexos relacionados a específicos temas especializados 

e interdisciplinares que surgiram como consequência da I Guerra Mundial (SATIJA, 2017).   

Seu esquema de classificação seguiu a tradição disciplinar ocidental, a ordem canônica, 

mas idealizou mecanismos que permitem que as facetas dos assuntos nas diversas partes da 

tabela possam ser reunidas de acordo com a necessidade do classificador. A Classificação 

Analítico Sintética ou Classificação Facetada entende o universo do conhecimento como 

composto por alguns conceitos básicos, chamados por ele de “blocos de construção” que, 

combinados por meio de símbolos na forma de sinais de pontuação, serviriam como “porcas e 

parafusos” para encadear os conceitos. Blocos, porcas e parafusos são termos utilizados em 

analogia a sua visão do Meccano na loja de brinquedos, como será apresentado adiante. Os 

conceitos seriam combinados para construir número de classes que poderiam ser atribuídos 

especificamente a um documento no momento de sua chegada na biblioteca, assim não teriam 

números prontos, pré-determinados como nas classificações decimais (SATIJA, 2017). 

Em 1939 foi publicada a segunda edição e, em 1950, a terceira; essas edições, 

juntamente com a primeira, estão no estágio denominado por Ranganathan de versão 1 da Colon 

Classification. Nesse estágio, era utilizado como símbolo indicador para todas as facetas apenas 

os dois pontos “:”. Essas versões são identificadas como rigidamente facetadas (GOPINATH, 

1972, p. 69).  

O desenvolvimento teórico que caracteriza a versão 2 da Colon Classification é a 

publicação na quarta edição, em 1963, das 5 categorias fundamentais. Esse período, de 1950 a 

1963, é também chamado de período analítico-sintético. Reconhece que a maioria dos tópicos 

são compostos e melhor especificados pelas ligações de seus elementos, chamados de focos ou 

isolados dentro das categorias ou facetas, que consiste de conceitos produzidos por uma única 
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característica de divisão (MALTBY, 1975, p. 192). As ideias isoladas dessas categorias são 

indicadas pelos seguintes símbolos no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Símbolos das categorias 

Dígito 

Indicador 
Categorias 

‘ Isolado de Tempo 

. Isolado de Espaço 

: Isolado de Energia 

; Isolado de Matéria 

, Isolado de Personalidade 

Fonte: GOPINATH (1972, p. 69) 

 

A versão 3 é marcada por um esquema de classificação analítico-sintética livremente 

facetada e compreende o período de 1963 a 1987, época em que uma completa teoria dinâmica 

da classificação foi desenvolvida e o estudo das propriedades e estrutura das disciplinas foi 

aprofundado. Qualquer assunto, simples ou composto, pode ser incorporado em alguma faceta 

como idealizado no Plano das Ideias. É caracterizada pela flexibilidade e notação hospitaleira, 

apresenta poucas revisões e liberdade para criação de novos isolados (SATIJA, 2017). 

O autor faz uma observação quanto a categoria Matéria. Na última edição esta categoria 

teve seu escopo ampliado, reconheceu três variações dessa categoria: Matéria-Propriedade, 

Matéria-Método e Matéria-Material. Foram descobertos novos isolados comuns como também 

o conceito de especificadores (speciators) para diferenciar ainda mais uma faceta em espécies 

(SATIJA, 2017). 

Ainda segundo o autor, a primeira divisão de assuntos da Colon Classification é 

canônica, pelas disciplinas tradicionais, chamadas de classes principais. São organizadas na 

ordem de evolução dos estudos acadêmicos, como demonstrado no Quadro 8.  

 

Quadro 8: Subdivisão das Classes na Colon Classification (7. Ed.) 

 Ciências e 

Tecnologia 

Ciências Físicas e Matemática 

Biociências 

Ciência dos Animais 

 

Ciência/Matemática 

Física/Engenharia 

Química/Tecnologia Química 

Biologia/Geologia 

Botânica/Agricultura 

Zoologia/Medicina 
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Artes Úteis ou Técnicas 

Ciências Humanas 
Humanidades e Ciências Sociais 

Ciências Comportamentais 

Belas Artes/Literatura/Linguagem 

Religião/Filosofia 

Psicologia/Educação 

Ciências Sociais Ciências Sociais 

Psicologia/Educação 

Geografia/História 

Ciências Políticas/Economia 

Sociologia/Direito 

Fonte: Elaborado pela autora com base em SATIJA (2017) 

 

Satija (2008, 2017) nota que as classes principais das Ciências e Tecnologias são 

organizadas em ordem de concretude crescente, com a teoria precedendo a prática ou as suas 

aplicações. Essa organização interna baseia-se no princípio de dependência de Auguste Comte 

(1798-1857), princípio já seguido pela Library of Congress.   As Ciências Humanas seguem 

uma ordem de maior profundidade no conteúdo do assunto e as Ciências Sociais apresentam 

uma ordem de crescente artificialidade, tendo como ápice as leis, devido a modificações 

frequentes. Satija (2017) pondera que pode haver críticas a esse arranjo, exemplificando que as 

leis econômicas e sociais não são artificiais, mas são baseadas na natureza humana, por isso 

não devem ser consideradas completamente para ordem das classes (SATIJA, 2017).  

Todas as classes são precedidas por uma Classe Geral e de Forma. A Figura 14 mostra 

a base do triângulo representado pela letra z e os números 1, 2, 3, 4 e 8. A fase de crescente 

concretude das Ciências Naturais vai da letra B a M, com a teoria precedendo a prática. As 

Ciências Aplicadas estão próximas das Ciências Naturais nas letras D, F e J; e a letra M 

representa todas as ciências aplicadas residuais. As Humanidades são representadas pelas letras 

N a S e as Ciências Sociais pelas letras T a Z. O clímax é representado pela letra grega “delta”, 

local onde as fases ascendentes e descendentes se encontram, a confluência de duas correntes 

diferentes do conhecimento, as ciências e as humanidades. Para Ranganathan, o conhecimento 

místico e espiritual é a fonte de todo tipo de conhecimento. O lado oposto representa a fase 

decrescente entre as letras N e Z, uma naturalidade decrescente e o aumento da artificialidade 

(SATIJA, 2008, p. 208).  
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Figura 14: Mapeamento do Universo de Assuntos na Colon Classification 

 

Fonte: MEHER (2016) 

 

Em cada uma dessas classes principais são identificadas as categorias Personalidade, 

Matéria e Energia. As categorias Espaço e Tempo são comuns a todo o universo do 

conhecimento. Satija (2017) explica que as categorias são instanciadas em facetas e as facetas 

nos isolados da classe, também esclarece que as classes principais quando muito tradicionais 

podem ser divididas em classes canônicas, como é o caso da divisão da Matemática em 

Aritmética, Álgebra, Geometria, etc. Estas classes canônicas possuem suas próprias facetas e 

isolados.  Na Figura 15 nota-se a divisão bem tradicional do conhecimento até as classes 

canônicas. 
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Figura 15: Divisão do Universo do Conhecimento 

 

Fonte: SATIJA (2017) 

 

As facetas não necessariamente serão 5, mas pode abranger qualquer número de 1 a 5. 

São ordenadas na ideia da “sintaxe absoluta das facetas”, significando a sequência que as 

facetas de um assunto são organizadas na mente da maioria das pessoas, independente da língua 

materna. Esta sintaxe, segundo Ranganathan, é próxima da ordem de citação PMEST, alcançada 

pela observação de princípios e postulados. Essa fase é seguida pela síntese das facetas na 

classificação analítico-sintética (SATIJA, 2017).  

 

  5.4.1 Princípios teóricos 

 

Os princípios para classificação do conhecimento desenvolvidos por Ranganathan 

destacam-se por imprimir um novo olhar sobre as problemáticas por ele vivenciadas em sua 

atividade de organizar acervos bibliográficos. Suas preocupações, assim como as de Bliss, 

voltaram-se para a formação e a estrutura dos assuntos. As teorias elaboradas por Ranganathan 

foram reflexo de seu trabalho de visita e de observação das bibliotecas inglesas e dos centros 

de documentação das indústrias, como já mencionado acima.  
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Para o entendimento de suas propostas teóricas, é necessário retroceder e analisar como 

se configuravam teoricamente as atividades de classificação. Com base nesse esforço, será 

apresentado no item seguinte o que foi denominado Teoria Descritiva da Classificação, seguido 

pela Teoria Dinâmica da Classificação. 

 

Teoria Descritiva da Classificação 

 

Parkhi (1972, p. 53) identifica dois estágios na Teoria da Classificação: a Teoria 

Descritiva, no primeiro estágio, e a Teoria Dinâmica no segundo. No primeiro, os 

classificacionistas trabalhavam com base em sua intuição. Esse período caracteriza-se pela 

elaboração de esquemas de classificação que descreviam os assuntos como apresentados nos 

registros documentais, de acordo com o que havia sido escrito sobre determinado assunto 

(KUMAR, 1981, p. 78; CAMPOS, 2001, p. 32).  

A Teoria Descritiva é representada pelos esquemas de Classificação Bibliográfica 

listados por Richardson, em sua obra, Classification Theoretical and Practical, acrescido da 

Classificação de Bliss e da primeira edição do Prolegomena de 1937, totalizando 182 esquemas 

de classificação (PARKHI, 1972, p. 53). 

Para Kumar (1981), os esquemas de classificação anteriores a 1955 descrevem apenas 

as práticas, sem princípios teóricos. “Os classificacionistas recebiam ajuda ocasional da 

intuição (percebiam a verdade das coisas sem raciocínio ou análise, apenas pelo poder da 

mente)” (KUMAR, 1981, p. 79, tradução nossa). O autor faz ressalvas a essa afirmação, 

sustentando que alguns classificacionistas deixaram evidências de que seguiram princípios 

teóricos. São eles: James Duff Brown, E. C. Richardson, Hulme, Sayers, Bliss e Ranganathan 

(KUMAR, 1981, p. 80). Eles podem ser considerados como marcos na evolução da Teoria da 

Classificação.  

A tradição classificatória nesse período é a das classificações enumerativas, isto é, todos 

os assuntos possíveis de um dado domínio − antecipando-se inclusive aqueles que poderiam vir 

a surgir − são designados a um conjunto fixo de classes predeterminadas em esquemas de 

classificação que enumeram todos os assuntos encontrados até aquele momento. Formavam-se 

enormes blocos de assuntos no que também se conhecia como classificações monolíticas, na 

tentativa frustrada de demonstrar as especificidades do conhecimento do passado, do presente 

e do futuro a priori (RANGANATHAN, 1967a, p. 95). Sob essa ótica, Campos (2001, p. 34) 

comenta que, sendo os assuntos determinados a priori, não há nesse sistema classificatório uma 
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clara separação do momento da elaboração dos esquemas, da fase de representação do estado 

do conhecimento como tampouco do momento da análise do documento.  

As classificações enumerativas mais conhecidas, desde esse período, são a Classificação 

Decimal de Dewey (CDD) e a Classificação da Library of Congress (LC). Tais esquemas 

necessitam ainda hoje de constantes atualizações quando da publicação de novos assuntos. Até 

que isso aconteça, há as acomodações forçadas dos assuntos em alguma classe.  

Os relacionamentos entre os assuntos e a ordem das classes seguiam o modelo arbitrário 

e dicotômico de base aristotélica, fundamentado na árvore de Porfírio. Essa base inicia-se com 

as maiores divisões do conhecimento até chegar à menor base de unidade do conhecimento, o 

assunto específico. As divisões formam classes mutuamente exclusivas entre opostos, por 

exemplo: entre escravos e livres; cristãos e pagãos; cultura ocidental e cultura oriental etc. 

Foram as melhorias em torno dessa prática que motivaram novas abordagens, e assim a 

teoria começou a atuar sobre a prática ou a conduzi-la (PARKHI, 1972, p. 89). A proposta de 

Ranganathan configura-se como uma abordagem científica para a classificação, orientando a 

como elaborar esquemas de classificação de acordo com as necessidades do domínio. Partindo 

de uma teoria descritiva que enumera os assuntos já conhecidos, Ranganathan propõe uma 

teoria que acompanhe o desenvolvimento contínuo e dinâmico do conhecimento, conhecida 

como Teoria Dinâmica da Classificação.  

Antes, porém, será preciso apresentar as definições que proporcionam maior clareza ao 

entendimento do universo dos assuntos e suas implicações na teoria de Ranganathan.  

 

Universo do conhecimento e universo dos assuntos 

 

Binwal (1992, p. 195) salienta que Ranganathan observou como as pessoas buscavam 

informação sobre um assunto e seus constituintes, conceitos ou ideias. Ele definiu assunto como 

um corpo de ideias organizadas e sistematizadas, no qual a intensão e a extensão se ajustam 

coerentemente no campo de interesse de acordo com o nível intelectual e o campo de 

especialização do indivíduo (RANGANATHAN, 1967a, p. 82).  O assunto possui como 

constituintes as ideias e os conceitos. Ideia é o produto do pensamento, da reflexão, da 

imaginação etc., obtida pelo intelecto na integração com a lógica, uma seleção de apercepções 

diretamente apreendidas pela intuição e armazenadas na memória. Os conceitos são o resultado 
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da associação de perceptos puros (uma forte impressão produzida por qualquer entidade56 com 

um sentido único primário armazenado na memória) e perceptos compostos (a impressão 

armazenada na memória como resultado da associação de dois ou mais perceptos puros 

formados simultaneamente ou em rápida sucessão) depositados na memória 

(RANGANATHAN, 1967a, p. 80 e 81). Entidade foi definido como algo existente, concreto 

ou conceitual, ou seja, uma coisa ou uma ideia que compartilha um determinado atributo, uma 

propriedade ou uma qualidade quantitativa ou qualitativa. (RANGANATHAN, 1967, p. 53).  

 Binwal (1992, p. 196) sintetiza essa ideia afirmando que perceptos são experiências 

sensoriais obtidas por meio dos fenômenos e que conceitos e ideias são obtidos por meio do 

intelecto, ou seja, no nível da percepção cognitiva.  

Campos (2001, p. 39) ressalta que, do percepto composto para o conceito, acrescenta-

se “[...] ao processo de aglutinação o processo de associação, o que acarreta o estabelecimento 

de relações”. A autora afirma que, com a formação dos conceitos, estabelece-se  

 

 

[...] na mente do ser humano um quadro de identidade com o mundo que o cerca. Em 

um momento posterior à formação dos conceitos, isto é, a partir da existência de um 

padrão conceitual já estabelecido, pode ocorrer a assimilação de novas experiências, 

o que leva ao processo que Ranganathan denomina de apercepção. O conjunto destas 

apercepções depositadas na memória se dá, então, a partir dos conceitos já presentes 

na memória, com o acréscimo da assimilação de perceptos recentemente recebidos e 

conceitos recentemente formados (CAMPOS, 2001, p. 39).  

 

 

Ranganathan também trabalha com ideias isoladas na formação de assuntos, definindo 

isolado como qualquer ideia que, acompanhada de outro termo, pode formar um assunto. Por 

exemplo, a palavra infância é uma ideia isolada, que pode ser componente de muitos assuntos, 

como: medicina infantil, psicologia infantil, educação infantil etc. (RANGANATHAN, 1967a, 

p. 83).  

Para o entendimento do universo do conhecimento e daquele dos assuntos, Ranganathan 

(1967, p. 81) apresenta o que entende por informação e conhecimento, afirmando que algumas 

                                                 

 

56 Definido por Ranganathan (1967, p. 53 e 55) algo existente, concreto ou conceitual, uma coisa ou uma ideia. 

Compartilha um determinado atributo, pode ser medida, intensidade, extensão ou em qualquer outra base 

semelhante com referência e esse atributo.  
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vezes eles são tratados como sinônimos. Ele define conhecimento como a totalidade das ideias 

conservadas na mente humana, e informação como a ideia comunicada por outros ou obtida 

pelo estudo ou investigação pessoal. A partir das definições apresentadas por Ranganathan, 

Binwal (1992, p. 196) infere que conhecimento é o resultado das experiências sensoriais e 

intelectuais. O autor baseia-se em Debons57 (1988) para ampliar a definição de conhecimento, 

que passaria a englobar também o registro organizado da experiência humana por meio de suas 

representações físicas em livros, relatórios etc. Esse é o conhecimento, alvo de todo o trabalho 

desenvolvido por Ranganathan, como também de todos os demais classificacionistas e de toda 

a área de Organização do Conhecimento, o conhecimento público, externalizado em algum 

objeto e preservado como fonte documental. Binwal (1992, p. 196) afirma que nossa principal 

preocupação é com o conhecimento social, o conhecimento preservado coletivamente por uma 

sociedade ou grupo social e que está disponível para os seus membros por meio de registros.  

Nesse sentido, Ranganathan (1957, p. 21) apresenta o Universo do Conhecimento como 

a soma total do conhecimento acumulado até o presente momento. “A linguagem, o registro e 

outros meios de comunicação, no espaço e tempo, permitem que a humanidade acumule o 

conhecimento e o desenvolva cooperativamente, de um modo sistemático ou casual” 

(RANGANATHAN, 1957, p. 21).  

Campos (2001, p. 40) explica que o Universo do Conhecimento é também chamado de 

Universo Original das Ideias, não sendo apenas o local onde as ideias conservadas são reunidas, 

mas também aquele “[...]onde existe um movimento que propicia um repensar constante sobre 

a apreensão das observações feitas pelo ser humano, a partir do mundo que o cerca”. 

Esse repensar contínuo conduz a novas associações entre os objetos do conhecimento e 

a novas interpretações, o conhecimento sendo produzido ininterruptamente. Ranganathan 

exemplifica esse movimento pela espiral do Universo do Conhecimento, que será apresentada 

no próximo tópico.   

Em sua abordagem, o Universo de Assuntos está inserido no Universo do 

Conhecimento, um fazendo parte do outro. No entanto, Ranganathan aborda o conhecimento 

com foco nos assuntos, como será apresentado adiante.    

                                                 

 

57 Os conceitos de informação e de conhecimento, como também o de dados são amplamente discutidos na 

literatura. Para maiores informações, sugere-se, além do autor citado, o seguinte artigo: PAÉZ URDANETA, I. 

De que hablamos quando hablamos de información. Boletin INFOLAC, Caracas, v. 4, n.1, p. 3-5, mar. 1991.   



195 

 

 

 

Teoria Dinâmica da Classificação 

 

O conhecimento experimenta maior dinamismo no mundo ocidental no período pós II 

Guerra Mundial, quando se verifica também um grande desenvolvimento da atividade industrial 

propiciada pelo desenvolvimento do conhecimento científico, por pesquisas de novos produtos, 

pela produção de patentes, dentre outros. Esses fatos aceleraram o crescimento do Universo de 

Assuntos e motivaram Ranganathan a desenvolver uma teoria dinâmica, capaz de acompanhar 

tal crescimento e receptiva aos novos assuntos. Até aquele momento, as bibliotecas utilizavam 

macro assuntos para classificar suas obras, como já apresentado nesta pesquisa. Entretanto, a 

representação dos micro assuntos era fundamental, principalmente para a atividade industrial, 

o que foi sendo incorporado progressivamente, em um lento processo (RANGANATHAN, 

1957, p. 15).  

Ranganathan primeiro desenvolveu sua classificação de dois pontos, fazendo testes, 

experimentos e um trabalho avaliativo por meio da aplicação na biblioteca na qual trabalhava. 

Após esse período de experiência, que também envolvia as atividades de ensino na 

Universidade e os constantes encontros com pesquisadores das mais diversas áreas de atuação 

na Europa e nos Estados Unidos, todos interessados nos estudos classificatórios, Ranganathan 

(1967, p. 22) desenvolveu o Prolegomena to Library Classification. Ele reconhece que, se 

houvesse trabalhado com uma sólida teoria da classificação, teria evitado erros, e assim, na 

tentativa de corrigir as falhas percebidas, começou a trabalhar sua teoria e publicou em 1937 

sua primeira edição, na qual expôs 28 cânones58 (MALTBY, 1975, p. 191).  

Ranganathan (1967b, p. 4) relata ter assistido a uma palestra de E. C. Richardson, em 

1924, na University College London, sobre o trabalho de assistência ao leitor em sua busca na 

biblioteca. Isso o despertou para o “summum bonum” (bem maior) desse trabalho, o Serviço de 

Referência, o que o levou a dedicar-se seis horas por dia a observar como os usuários 

apresentavam suas necessidades de informação, quais eram suas intenções e sob quais 

abordagens efetuavam suas buscas. O maior interesse de Ranganathan era conhecer o que ele 

                                                 

 

58 Cânones são princípios gerais que compõem a teoria geral da classificação. E. C. Richardson, L. Stanley, H. E. 

Bliss e W. C. Sayers também utilizaram cânones para apresentar suas classificações. Ranganathan tomou como 

base os postulados teóricos de Sayers (SAN SEGUNDO MANUEL, 1996). 
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chamou de propósito dominante. Tais observações o auxiliaram a estabelecer a sequência de 

facetas dos assuntos e foram importantes para o desenvolvimento da Colon Classification, que 

começou a ser escrita em 1929 (RANGANATHAN, 1967b, p. 4), com sua primeira edição 

publicada em dois finos volumes em 1933.  

Para Parkhi (1972, p. 102), ele estava interessado em descobrir de que modo o 

conhecimento surge, reconhecendo várias formas nesse processo: por composição/reunião (by 

assembling), por coordenação, dentre outros; algo que seus contemporâneos não se 

preocupavam. Sua teoria evidencia os elementos que compõem um assunto como facetas 

representativas de conhecimentos diversos que se reúnem para formá-lo. Kaula (1984) relata 

que Ranganathan identificou algumas peculiaridades no universo de assuntos, tais como: 

dinâmico, infinito, multidimensional, multidirecional, sempre turbulento e em um continuum.   

Todo o conjunto de ferramentas desenvolvido para a recuperação da informação deveria 

ter como base um estudo dos atributos dos assuntos. Esses estudos consideraram o 

desenvolvimento, a estrutura e a organização nesse universo como um todo e, desta forma, 

contribuíram para o entendimento dos modos de formação dos assuntos, auxiliando a 

compreensão da natureza do vínculo, da associação entre os constituintes e, assim, assegurando 

uma sintaxe mais precisa dos conceitos, ideias e assuntos.  

A figura 16 mostra a “Espiral do Método Científico59”. É utilizada para explicar que o 

universo do conhecimento é dinâmico, possuindo um desenvolvimento contínuo e infinito. 

Pelas formas de comunicação, tal como a linguagem e os registros em um determinado espaço 

e tempo, o conhecimento é acumulado e cresce de forma cooperativa, tanto sistemática como 

informal. A espiral demonstra de que modo o conhecimento surge e os fatores influenciadores 

de seu crescimento, num movimento que segue a direção do relógio situado na posição de 

referência dos quatro pontos cardeais (RANGANATHAN, 1957):   

• o Nadir marca o espaço no qual ocorrem os fatos, como também a observação e 

as outras formas de experiência verificadas;   

• o Ascendente apresenta a acumulação das leis empíricas dos fatos presentes no 

Nadir, por meio das lógicas indutivas, incluindo equações normais e outras 

auxiliadas por cálculos estatísticos;  

                                                 

 

59 No universo do conhecimento, diferentes domínios são desenvolvidos por diferentes métodos, o método 

científico sendo reconhecido como um dos métodos de desenvolvimento (RANGANATHAN, 1957, p. 21).  
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• em Zênite destacam-se as leis fundamentais formuladas por meio da intuição, 

em algum grau, e todas as compreendidas pelas leis empíricas ou indutivas, com 

implicações obrigatórias acumuladas no Ascendente;  

• o Descendente ilustra o espaço que reúne as leis deduzidas das leis fundamentais 

de Zênite, com auxílio da lógica dedutiva, incluindo a semântica geral e todos 

os tipos de cálculo matemático.  

 

Figura 16: Espiral do método científico 

 

Fonte: RANGANATHAN (1963) 

 

Ao se observar a figura 16, é possível identificar quatro quadrantes marcando os pontos 

cardeais: o Quadrante I, que corresponde o estágio de desenvolvimento em que os fatos são 

observados e registrados e no qual acontecem os experimentos, a generalização e a 

particularização; o Quadrante II é marcado pelo uso da capacidade cognitiva, sendo auxiliado 

por equipamentos de medidas. Nele, o raciocínio se dá pela lógica indutiva, as leis empíricas 

sendo formuladas e registradas; o Quadrante III marca o uso da intuição não mediada pelos 

sentidos primários ou pelo intelecto, mas pelo processo de descoberta de leis empíricas ou 

indutivas e sua aproximação às leis gerais fundamentais, reduzindo-se a particularização e a 

concretude e avançando-se para a generalização e a abstração; o Quadrante IV corresponde ao 
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estágio em que o raciocínio dedutivo é utilizado junto com cálculos matemáticos e a semântica 

geral em aplicações convincentes das leis fundamentais, em um movimento que tende para a 

particularização e a concretude e a diminuição da generalização e da abstração 

(RANGANATHAN, 1957).  

Em seu contínuo movimento, a espiral reintroduz o primeiro quadrante, ao se verificar 

empiricamente a validade dos resultados deduzidos, a coerência entre as afirmações ou leis 

fundamentais e os fatos empíricos. Havendo conformidade, não há movimento da espiral. 

Havendo contradição entre as leis fundamentais e a realidade empírica, todo o processo será 

minuciosamente reavaliado, e persistindo a discordância, uma nova classe de fatos será 

reconhecida. Nesse caso, declara-se uma crise na aplicação do método científico, solucionada 

pelo acréscimo de novas classes de fatos empíricos no Nadir e o início de um novo ciclo 

(RANGANATHAN, 1957). A circulação do conhecimento leva à formação de novos assuntos, 

novas relações e novas classes em um processo de desenvolvimento contínuo comum a 

qualquer domínio do conhecimento. Essa nova formação de assuntos pode ser caracterizada 

como quebra de paradigma ou processos inovativos em teorias e métodos que geram novos 

resultados de pesquisa. Campos (2001, p. 43) enumera que os novos assuntos formados em 

decorrência do movimento em espiral podem ser: “[...] pesquisa fundamental; pesquisa 

aplicada; projeto piloto; novas máquinas; novos materiais; novos produtos; utilização destes 

produtos”.  

Segundo Ranganathan (1967a, p. 371), as redes sem fio, por meio dos serviços de 

indexação, aceleraram a disseminação dos resultados da pesquisa, ampliando a visibilidade das 

novidades científicas, o que se fez acompanhar pela publicação de grande quantidade de artigos 

de comentadores pouco tempo após as novas descobertas. As agências nacionais e 

internacionais financiavam a pesquisa, promoviam a divulgação e agilizavam a aplicação das 

invenções na sociedade.  

Motivados pelo reconhecimento social e pelos benefícios financeiros conseguidos, essas 

organizações de fomento acompanharam desde a pesquisa fundamental até o estágio de 

produção de bens e serviços. Atuando conjuntamente, esses mecanismos contribuíram para a 

crescente formação de novos assuntos em curto período de tempo, o que foi demonstrado por 

Ranganathan por meio da espiral do desenvolvimento de novos assuntos na Figura: 17. 

Descreve os estágios principais do seguinte modo: 1. pesquisa fundamental – pesquisa nas 

ciências puras; 2. Pesquisa aplicada – aplicação das descobertas da pesquisa fundamental ao 

uso de um campo específico; 3. Projeto piloto – estabelecimento de novos processos de 
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produção de bens já conhecidos, bem como de novas mercadorias; planejamento e produção de 

novos equipamentos; 5. Novos materiais; 6. Novos produtos; 7. Uso de novos produtos – tanto 

no processo como na mercadoria final; 8. Novos problemas criados pelo novo produto; 9. A 

pesquisa fundamental novamente busca a solução para os novos problemas, e o espiral continua 

no ad infinitum. Ranganathan também destaca que o movimento de um ciclo do espiral era 

longo, se estendendo por séculos. Nos anos pós-Segunda Guerra Mundial, impulsionado pela 

produção industrial, esse processo foi se tornando cada vez mais célere, e a formação de micro 

assuntos e novas classes desencadeava outros assuntos e classes em outras áreas de pesquisa 

(RANGANATHAN, 1967a, p. 373).  

 

Figura 17: Espiral do desenvolvimento de assuntos 

 

Fonte: RANGANATHAN (1967a, p. 374) 

 

A esse respeito, Campos (2001, p. 43) declara que:  

 

 

[...] se o movimento da Espiral do Conhecimento propicia o ato de perceber os fatos 

que ocorrem no mundo fenomenal, com a Espiral do Desenvolvimento de Assuntos, 
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é possível verificar a relação entre este perceber e a produção do conhecimento que, 

no nosso caso, é o conhecimento registrado.  

 

 

 

A autora entende que Ranganathan relaciona as questões de cunho filosófico com o 

trabalho desenvolvido pela documentação, apresentada como uma metaespiral do 

conhecimento, a espiral do universo de assunto. Campos (2001, p. 43) analisa que:  

 

 

Estes assuntos se apresentam e são analisados na área da documentação a partir dos 

documentos produzidos por um grupo de falantes de determinado universo de 

discurso. Dessa forma, a garantia literária e a dinâmica do conhecimento andam 

juntas, e são esses fatores que determinam a relação do documento com o 

conhecimento e influenciam a elaboração de esquemas classificatórios para a área da 

documentação.   

 

 

As preocupações de Ranganathan voltam-se, de forma detalhada, para a formação dos 

assuntos no universo do conhecimento, buscando traçar a sua gênese, seus possíveis usos e 

aplicações e evidenciando a necessidade desse entendimento por parte do classificacionista no 

tratamento da informação. Para o autor, é importante observar de que modo os assuntos são 

formados, o que se relaciona diretamente à análise das categorias. Fica claro como o processo 

de construção dos assuntos multi-inter e transdisciplinar acontece, aspecto que também será 

importante para a elaboração de sua notação facetada, que apesar de não ser objeto deste estudo, 

interfere no entendimento de toda a sua obra e de sua proposta teórica.  

As teorias desenvolvidas por Ranganathan têm um importante diferencial em relação às 

dos demais teóricos. Elas são tão gerais e abrangentes que seus fundamentos podem ser 

generalizados, mostrando-se válidas por longos períodos e com amplas possibilidades de 

aplicação. Foi assim com as cinco leis da Biblioteconomia, já citadas acima e o mesmo se 

observa em relação à Teoria Dinâmica da Classificação, tendo como principal característica o 

fato de se perpetuarem no domínio da Biblioteconomia e Ciência da Informação e se mostrarem 

úteis tanto em acervos e ambientes físicos como também na fluida informação digital.  

Em sua forma de pensar, o dinamismo está de acordo com as afirmações da quinta lei. 

Em conversa com Parkhi sobre o dinamismo do conhecimento e a rápida publicação de suas 

descobertas, Ranganathan responde: 
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Você esqueceu a quinta Lei da Biblioteconomia? Você não lembra que alcançar a 

estabilidade ou o estado estático significa dirigir-se para a morte? Mantemos o 

crescimento ou morremos! Assim também os assuntos, ou se desenvolvem ou 

petrificam. Além disso, nosso pensamento não desenvolve, a menos que nos 

empenhemos em escrever cada estágio de seu desenvolvimento e isso forneça uma 

oportunidade de discussão com nossos colegas.  Lembra das nossas falas 

tradicionais?: “O que é alcançado é apenas um passo para maiores realizações, que 

podem mesmo questionar a validade das antigas” (PARKHI, 1972, p. 97, tradução 

nossa). 

 

 

 

As teorias da Classificação anteriores a Ranganathan mostravam-se limitadas quanto ao 

desenvolvimento do conhecimento e à formação de novos assuntos. Apresentavam como foco 

a descrição desses últimos e, segundo Gopinath (1972), mesmo com as importantes 

contribuições teóricas de Richardson, Sayers e Bliss, faltava a qualidade da autoperpetuação. 

Ranganathan, como exímio estudioso e observador in loco do processo de busca e utilização 

das fontes de informação, desenvolveu princípios normativos que contribuíram com um passo 

importante para a estruturação científica e epistemológica do campo. Além de dar novo 

significado a termos já em uso, suas criações envolveram os conceitos de categorias 

fundamentais, facetas, cadeias, renques, método analítico sintético, dentre outros que serão 

explicitados adiante.  

Uma Teoria Dinâmica é aquela que é capaz de fornecer metodologias para estruturar 

um esquema de classificação de modo a acomodar novos assuntos sem alterar a sequência das 

classes. Acréscimos podem ser feitos de modo a acompanhar o desenvolvimento dos assuntos. 

A teoria atua como guia para o trabalho prático do classificacionista e do classificador, sendo 

estabelecida por postulados, cânones e princípios condizentes com os princípios normativos 

que reduzem o grau de intuição, estabelecendo objetividade e uma sistemática que segue as 

exigências de um método científico (KUMAR, 1981, p. 82). 

É importante salientar que a teoria dinâmica foi apresentada pela primeira vez na 

segunda edição do Prolegomena, publicada em 1957, após a publicação das três primeiras 

edições da Colon Classification e, de forma mais completa, na terceira edição em 1967 

(PARHKI, 1972, p. 94). Isso demonstra o tempo de amadurecimento das ideias e aquele 

dedicado ao estudo, aos experimentos e à avaliação dos fundamentos teóricos criados.  

Ranganathan (1969, p. 3) relata que, nessas três primeiras edições da Colon, procurou 

superar os problemas que envolviam a representação de assuntos compostos, acrescentando 

letras do alfabeto romano aos números para indicar a presença de assuntos básicos e assuntos 

isolados na notação. Ele continua explicando que essa tentativa se mostrou insuficiente devido 
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ao surgimento de um crescente número de assuntos compostos. Na quarta edição, desenvolveu 

o conceito das cinco categorias fundamentais: Personalidade (Personality), Matéria (Matter), 

Energia (Energy), Espaço (Space) e Tempo (Time), conhecidos pela sigla PMEST, 

reconhecendo como categorias existentes a priori. O estabelecimento dessas categorias o fez 

abolir os símbolos alfabéticos, permanecendo apenas com os “:” (dois pontos). Ainda assim, 

suas tentativas não foram promissoras. Em pouco tempo, o desenvolvimento da garantia 

literária apresentava novos termos, ocasionando dificuldades para a classificação. A real 

solução foi encontrada na divisão do trabalho da classificação em três planos. A esse respeito, 

o autor declara: “A arma política de ‘dividir para reinar’ tornou-se eficaz nessa área também” 

(RANGANATHAN, 1969, p. 3). 

 

Universo de Trabalho da Classificação 

 

Para pensar a classificação, Gopinath (1972, p. 57) explica que Ranganathan se distancia 

do nível do fenômeno assim como o pintor se distancia da tela na busca de uma visão de 

perspectiva. Ele afasta sua mente dos detalhes da prática e pensa a teoria da classificação de 

forma objetiva, dividindo em três planos de trabalho: o Plano das Ideais, o Plano Verbal e o 

Plano Notacional.  

Campos (2001, p. 44) relata que o trabalho nos três planos é mentalmente separado, cada 

um possui seus próprios princípios normativos.  

Ranganathan percebeu que somente dessa forma conseguiria tratar a total complexidade 

dos assuntos que envolve a natureza modificável e variante do conhecimento, a problemática 

da sinonímia e homonímia na linguagem e as restrições da representação numérica por meio da 

notação.   

 

Plano das Ideias 

 

Ranganathan (1969, p. 7) explica que foi levado a criar o plano das ideias de forma 

independente, devido a confusão gerada no plano verbal e as restrições causadas pelo plano 

notacional.  É no plano das ideias que os conceitos são desenvolvidos, enfatiza que é preciso 

garantir sua completa independência e monitorar se os demais planos estão absorvendo suas 

descobertas; esse cuidado é fundamental para os ajustes necessários à classificação de acordo 

com o desenvolvimento do Universo de Assuntos (RANGANATHAN, 1967a, p. 338).  
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Ele apresenta o plano das ideias como aquele onde reside a essência do homem, a mente. 

É na mente que nascem as ideias. E o destino de qualquer ideia criada pela mente é a mente de 

outros que necessitarão de ideias para comunicá-las (RANGANATHAN, 1967a, p. 327).  

O plano das ideias possibilita liberdade e autonomia para o classificacionista criar, como 

também para atuar com sua imaginação e perspicácia na organização dos assuntos, estruturando 

em sua mente as possíveis relações, significados, restrições, abrangências e escolha dos 

melhores termos, dentre outras inúmeras possibilidades.  Ranganathan (1967a, p. 335) alerta 

que os números e as palavras só são importantes por que as ideias estão escondidas neles, 

principalmente no plano verbal, onde ele se manifesta, se expõe de forma mais contundente nas 

várias formas de se fazer as mesmas afirmações. O Plano das Ideias é apresentado como 

essencial com as mesmas qualidades de Deus: é invisível, é o guia dos demais planos, deve ser 

tolerante e esperar com paciência até que os demais estejam prontos.  

Campos (2001, p. 45) reconhece que no Plano das Ideias um dado domínio do 

conhecimento é representado por meio de seus princípios normativos, de seus conceitos e a 

estrutura classificatória é formada. De forma análoga, Satija (2017) destaca que nesse plano é 

realizado a análise intelectual do assunto, as características são selecionadas para identificar as 

facetas e, em última instância em isolados, organizados sistematicamente em renques e cadeias.  

O isolado é a menor unidade de conhecimento, a faceta constitui-se de um grupo de isolados 

explicitado por um termo guarda-chuva, obtido pela aplicação de uma única característica a um 

conjunto de entidades.  

 

Plano Verbal 

 

É o plano que apresenta a capacidade de acionar a linguagem como meio de 

comunicação, tanto de forma oral como escrita, como idealizado pela mente humana 

(RANGANATHAN, 1967a, p. 327). A linguagem utilizada livremente pelas pessoas em seus 

processos comunicativos é a natural, manifestada de acordo com suas vivências e sua cultura. 

Segundo o autor, é o que contribui para o extenso grau de sinonímia e homonímia, com 

crescimento como de “ervas daninhas” (RANGANATHAN, 1967a, p. 327). A função desse 

plano é assegurar que a “[...] linguagem possa ser uma mediadora para a comunicação de ideias 

ou conceitos: ela deve ser livre de homonímia e sinonímia, particularmente em se tratando de 

uma linguagem classificatória, que não é uma linguagem natural” (CAMPOS, 2001, p. 46).  
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Ranganathan (1967a, p. 335) alerta que tanto os cientistas como os classificacionistas 

devem favorecer a ampla difusão de ideias sendo comunicadas no plano verbal, garantindo o 

“potencial de pesquisa da humanidade”. Ressalta que: “Eles deveriam, portanto, praticar a 

perfeita economia no uso das palavras de modo a permitir o movimento contínuo das ideias 

sem qualquer impedimento das palavras”.  A criação de glossários técnicos em cada disciplina 

auxilia a ampla comunicação na ciência (RANGANATHAN, 1967a, p. 336). 

 

Plano Notacional 

 

Na tentativa de apresentar maior precisão na linguagem, principalmente das ideais 

contidas em uma disciplina específica, as palavras são substituídas por símbolos com 

significados precisos. No Plano Notacional, por meio dos símbolos numéricos ou 

alfanuméricos, a ideia é representada com total ausência de sinônimos e homônimos 

(RANGANATHAN, 1967a, p. 328). Ele utiliza a figura do senhor e seu escravo para 

exemplificar a relação entre Plano Notacional e o Plano das Ideias, assim como as decisões 

cabem ao senhor ou ao Plano das Ideias, a implementação cabe ao escravo, nesse caso ao Plano 

Notacional (RANGANATHAN, 1967a, p. 339). Também afirma que o Plano das Ideias deve 

ser incentivado e se afirmar no Plano Notacional, o qual deve recepcionar as descobertas do 

Plano das Ideias (RANGANATHAN, 1967a, p. 337).   

Os três planos apresentados por Ranganathan podem atuar de forma independente, mas 

devem estar em consenso; a forma independente não impede que um plano influencie o outro e 

atuem de forma harmônica. É como se a “alma” do Plano das Ideias aparecesse em um novo 

corpo, o Plano Verbal e o Plano Notacional (PARKHI, 1972, p. 98).  

O primeiro passo para o desenvolvimento do Plano das Ideias seria examinar a forma 

como os assuntos são formados (PARHKI, 1972, p. 102).  

 

Universo do conhecimento e formação de assuntos 

 

 

Esse foi um período marcado pela especialização do conhecimento, quando a metáfora 

do universo do conhecimento é utilizada para expressar sua grandeza e complexidade em um 

“contínuo dinâmico”. Espaço em que as ideias isoladas são vistas como partículas energizadas 

ou, nas palavras de Ranganathan (1967a, p. 26), “atomizadas”.  Pode-se afirmar que formam 
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diferentes e inúmeras constelações, correspondendo aos pequenos e grandes agrupamentos 

temáticos. Sendo assim, esse universo, onde as ideias são associadas, ligadas umas as outras 

para formação dos assuntos, mostra-se complexo e multidimensional e não mais se satisfaz com 

temáticas gerais, de títulos e subtítulos; mas exige uma descrição pormenorizada das ideias. 

Para Ranganathan um esquema de classificação deve ser capaz de expressar ideias específicas, 

os micro pensamentos, ainda que minúsculos e pertencentes a espaços cada vez mais 

especializados, uma vez que os grandes esquemas de classificação da época não conseguiam 

alcançar.   

Ranganathan visualiza que no universo do discurso essa divisão não se sustenta. 

Estabelece uma lógica diferente ao pensar o universo do conhecimento, ele não se prende ao 

espaço do documento, em que há limitações impostas pelos relacionamentos entre os assuntos 

diversos e pela representação na notação. Ranganathan percebe as limitações da classificação 

decimal na representação de assuntos compostos. O incomodou ver que vários desses assuntos 

não recebiam uma notação porque não tinham sido previstos no sistema decimal. Facetas não 

eram representadas e os livros com os novos assuntos eram obrigados a forçosamente se 

ajustarem a uma classe ou outra em extensas notações.  

Essas preocupações e inquietações tomam a mente de Ranganathan e encontram sentido 

quando ele vai a uma loja e assiste a demonstração de montagem de um brinquedo chamado 

Meccano. Com pequenas peças de encaixe era possível a criança usar sua criatividade e montar 

brinquedos na forma de caminhão, guindaste e vários outros. Ao contrário de ter brinquedos 

prontos, a criança pode montar o seu como quisesse. Análogo a esse fato, ele pensa: em vez de 

fornecer números para todos os assuntos compostos, seria possível construir números para 

qualquer assunto e trabalhar um método de combinação de seus componentes, os quais ele 

identifica como assuntos básicos e isolados.   

Campos (2001, p. 57) salienta que uma estrutura elaborada de acordo com a teoria da 

classificação facetada é constituída não mais pelos assuntos dos documentos, “[...] mas os 

conceitos, que ele denomina de isolados. Estes, reunidos por um processo de arranjo ou 

combinação, permitem formar qualquer assunto.” Assim, “[...] ao enfocar o documento como 

um registro de conhecimento, traz para o ambiente da documentação a preocupação com o 

Universo de Conhecimento” (CAMPOS, 2001, p. 57).  

Ele pensa o reino multidimensional dos assuntos e rompe com a visão anterior de uma 

estrutura hierárquica unidimensional e singular, substitui por uma estruturada em um complexo 

modular e facetado (MIKSA, 1998, p. 75), com vários ramos em cada classe (Figura 18).  



206 

 

 

O esquema facetado parte da menor unidade de assunto - o conceito; toma como base 

suas características, as afinidades e os relacionamentos naturais, os quais possibilitam a 

coordenação e a subordinação em um gradual mapa sinótico do universo do conhecimento. É 

um esquema que fornece flexibilidade de combinar os assuntos classificados em diferentes 

classes, em uma sequência de atributos comuns com uma infinidade de possíveis variações 

(ISAAC, 1965). 

 

Figura 18: Diagrama esquemático da árvore do conhecimento 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RANGANATHAN (1965, p. 31) 

 

No lugar da árvore dicotômica de Porfírio (Figura 19) Ranganathan utiliza a árvore 

baniana, policotômica, exemplificada de cabeça para baixo na Figura 20. Um tipo de figueira 
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que cresce enviando galhos para o solo onde criam raízes formando novos troncos, cada tronco 

representa categorias, que podem ser enxertadas formando galhos entrelaçados em contínuo 

desenvolvimento (RANGANATHAN, 1965, p. 32). Demonstra claramente sua preocupação 

em buscar construir um esquema flexível que acompanhasse as contínuas mudanças do universo 

do conhecimento, a qual não são previsíveis.                                                               

Figura 19: Árvore de Porfírio 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RANGANATHAN (1965, p. 32) 

 

Figura 20: Árvore Baniana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RANGANATHAN (1965, p. 30) 

 

 

 



208 

 

 

Para melhor compreensão, Ranganathan identifica em todo o universo do conhecimento 

três categorias de assuntos: assuntos básicos, assuntos compostos e assuntos complexos. Kumar 

(1981, p. 259) demonstra o relacionamento do universo das ideias com o de assuntos e o de 

isolados (Figura 21). 

 

Figura 21: Relacionamento do Universo de Isolados para o de Ideias e Assuntos 

Fonte: KUMAR (1981, p. 259) 

 

a) Assunto básico 

 

 

Define assunto básico como aquele que não possui ideia isolada, por ex.: matemática, 

geometria, etc. (RANGANATHAN, 1967a, p. 83). Satija (2001; 2014) afirma que o assunto 

básico forma a faceta básica ou nuclear dos assuntos compostos ou complexos; o assunto básico 

é a classe principal. Também destaca que as edições mais recentes da Colon Classification, 

divide os assuntos básicos em: assuntos principais e assuntos básicos não principais. Os 

assuntos básicos principais ou primários são divididos em cinco tipos de acordo com seu modo 

de formação, exemplificados no Quadro 9:  

 

 

Quadro 9: Assuntos básicos principais 

Tipos Exemplos 

Classes principais tradicionais 

União de assuntos básicos (fused) 

Física; Direito; Literatura. 

Bioquímica; Jurisprudência médica; Geopolítica.  

 

 

  

 

 

 

Universo das ideias 

Universo dos Assuntos Universo dos Isolados 

Universo dos assuntos 

básicos 
Universo dos assuntos 

compostos 
Universo dos assuntos 

complexos 

 

Universo de entidades 
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Assuntos básicos por destilação (distilled) 

Aglomerado de assuntos básicos 

Assuntos ilimitados  

 

Metodologia da pesquisa; gestão da ciência. 

Ciências sociais; ciências biológicas.  

Ciências do mar; missões espaciais; expedições polares 

Fonte: SATIJA (2001, p. 200) 

 

Assuntos básicos não principais ou secundários (non-primary) são aqueles compostos 

de assuntos básicos. São aplicados a áreas de estudo restritas em uma classe principal. Os quatro 

tipos são apresentados no Quadro 10:  

 

 

Quadro 10: Assuntos básicos não principais 

Tipos Exemplos 

Sistemas de assuntos básicos 

 

 

Assuntos básicos especiais 

Assuntos básicos ambientais 

 

 

Assuntos básicos canônicos 

Sistema de medicina alopática; sistema de homeopatia; economia 

marxista. 

 

Medicina infantil; medicina do esporte; pequena escala industrial. 

Medicina tropical; medicina espacial; engenharia de alta altitude; física 

de baixas temperaturas. 

 

Aritmética; álgebra; geometria na matemática do calor, da luz; 

eletricidade na física.  
Fonte: SATIJA (2001, p. 200) 

 

b) Assuntos compostos 

 

É formado por um assunto básico e uma ou mais ideias isoladas como componentes 

(RANGANATHAN, 1967, p. 84). Ou seja, facetas de isolados são acrescentadas aos assuntos 

básicos, como por exemplo: agricultura do trigo, agricultura na Índia e agricultura do trigo na 

Índia. Assuntos compostos são infinitos e se mantem em crescimento contínuo (SATIJA, 2001, 

p. 201). 

 

c) Assuntos complexos 

 

Satija (2001, p. 201) define assuntos complexos como os que são formados pela 

interação de dois ou mais diferentes assuntos básicos. Ou ainda, assuntos complexos originários 

de diferentes disciplinas. Geralmente, é um assunto interdisciplinar.  
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Modos de formação de assuntos 

 

Ranganathan (1967a, p. 351) observou como os assuntos são formados. Revela que o 

modo como o assunto é formado evidencia sua estrutura; é considerado pioneiro no estudo das 

formas de crescimento dos assuntos na Ciência da Informação (SATIJA, 2014, p. 197).  

Langridge (1969, p. 2) afirma que os modos de formação dos assuntos transparecem os 

relacionamentos e indicam como os conceitos são reconhecidos e formulados.  Vale ressaltar 

que Ranganathan estabelece esses estudos quando o conhecimento tinha como característica 

principal um comportamento de intensa especialização em que se afirmava ou se concretizava 

pela fragmentação. A divisão do trabalho e a eficiência dos bens e serviços na sociedade, 

indústria, comércio e serviços de saúde residia na especialização da mão de obra e das funções 

exercidas; tais práticas eram acompanhadas pelas atividades de ensino e pesquisa, e 

influenciavam as formas de tratamento dos assuntos e a construção de instrumentos de 

representação.   

Os modos de formação dos assuntos idealizados por Ranganathan (1967a, p. 351) são 

de cinco tipos: dissecação, laminação, desnudação, reunião/agregação e superimposição. Satija 

(2014, p. 198) faz um reordenamento de acordo com o tipo de assunto produzido, agrupando 

em: assuntos especializados, assuntos interdisciplinares e assuntos multidisciplinares, 

demonstrados na Figura 22. Ainda que idealizado para composição da notação na tabela de 

classificação, a formação de assuntos evidencia como Ranganathan analisou a natureza do 

conhecimento.   

Satija (2014, p. 198) esclarece quanto a continuidade das pesquisas sobre a formação de 

assuntos, afirma que, em 1948, Ranganathan apresentou um artigo intitulado “Desenvolvimento 

e estrutura do universo de assuntos” no currículo do curso de Pós-Graduação em 

Biblioteconomia da Universidade de Delhi. Seu interesse pelo assunto do desenvolvimento do 

conhecimento permaneceu, ainda que seu trabalho nunca tivesse sido publicado. Seus colegas, 
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Neelameghan60, Gopinath e Seetharama61 do Centro de Treinamento e Pesquisa em 

Documentação de Bangalore, como também de outros lugares, como Puranick62, Vickery63, 

Kabir et al64;  continuaram a pesquisar sobre o assunto (SATIJA, 2014, p. 197).  

 

Figura 22: Modos de desenvolvimento dos Assuntos 

 

Fonte: SATIJA; MADALLI e DUTTA; 2014, p. 202 

 

                                                 

 

60
 NEELAMEGHAN, A. 1973a. Basic subjects and their arrangements. Library science with a slant to 

documentation 10: 207-21. 

NEELAMEGHAN, A. 1973b. Primary basic subjects by fission. Library science with a slant to documentation 

10: 162-3. 
61

 GOPINATH, M. A. AND SEETHARAMA, S. 1979. Interdisciplinary subjects and their classification. In: 

Neelameghan, A., ed., Ordering systems for global information networks. Bangalore: FIDICR and Sarada 

Ranganathan Endowment, pp. 121-35. 
62

 PURANIK, K. D. 1952. Field of knowledge and its repercussion on classification. Abgila 2: 19-23. 
63

 VICKERY, Brian C. 1952. The changing structure of knowledge. Annals of library science 1: 137-47. 
64

 KABIR, H. and Jyothirmayi, S. 1996. Basic subjects in colon classification from editions one to seven: a 

critical study. Library science with a slant to documentation and information studies 33: 1-28. 
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Crescimento por meio de assuntos especializados 

 

São apresentadas a formação de assuntos com características que indicam a 

especialização do conhecimento:  

a) Fissão – termo utilizado pela física nuclear com significado de sucessivas rupturas 

numa reação em cadeia nuclear (Figura 17). Aplicado a classificação, significa a fragmentação 

do assunto, podendo acontecer de duas maneiras: 

 

Figura 23: Formação de assuntos por Fissão 

 

Fonte: SATIJA65  

 

 a.1) Dissecação – é a divisão do assunto em fragmentos subordinados formando 

uma série de classes/entidades afins de forma horizontal com um gênero em comum e 

mutuamente exclusivas e exaustivas. Exemplos de dissecação é a divisão da Física em seus 

ramos tradicionais, apresentado por Satija (2014, p. 198) e esquematizado na Figura 24.  

 

        

                                                 

 

65 Disponível em: 

<http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000021LI/P000100/M001957/ET/14609801767ET.

pdf>. 

http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000021LI/P000100/M001957/ET/14609801767ET.pdf
http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000021LI/P000100/M001957/ET/14609801767ET.pdf
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Figura 24: Formação de Assuntos por Dissecação 

  

Fonte: Adaptado de SATIJA, 2014, (elaborado pela autora). 

 

 a.2) Desnudação – é o ato de “descascar” um assunto como se faz com uma 

cebola. A dissecação realizada repetidas vezes, de forma constante, desnuda a entidade de forma 

vertical gerando uma cadeia de entidades subordinadas. A extensão do assunto diminui 

enquanto aumenta a intensão, como o exemplo na Figura 25. A dissecação e a desnudação 

diferem apenas em grau.  

 

 

Figura 25: Formação de Assuntos por Desnudação 

 

Fonte: Adaptado de SATIJA (2014) elaborado pela autora 
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b) Laminação – é o processo de colocar um ou mais isolados no assunto básico, ou seja, 

formar assuntos compostos. Por exemplo, o assunto básico Linguística possui três assuntos 

laminados, conforme exemplo no Quadro 11. O número de lâminas indica a especialização do 

tópico. 

 

Quadro 11: Formação de Assuntos por Laminação 

 

Assunto básico Assuntos Laminados Lâminas 

 

Linguística 
• Língua inglesa 

• Gramática inglesa 

• Gramática Linguística 

Inglês 

Gramática 

Gramática do Inglês 

Fonte: Adaptado de SATIJA (2014) elaborado pela autora 

 

c) Procriação – Em uma analogia com a reprodução biológica, é o crescimento pela 

união de dois assuntos distintos. Como exemplo, Satija (2014, p. 199) cita a Linguística que se 

firmou como uma área de estudo pela necessidade de investigar a linguagem e a comunicação 

humana (Figura 26).  

 

Figura 26: Formação de Assuntos por Procriação 

 

Fonte: Adaptado de SATIJA (2014) elaborado pela autora 

 

d) Auto procriação – Seguindo a mesma comparação com organismos vivos, é a auto 

reprodução na mesma espécie. Podem ser citados como exemplos algumas das várias 

disciplinas ensinadas com certa independência da parte teórica: Matemática Aplicada, Física 

Aplicada, Química Aplicada, Biologia Humana (Figura 27). 
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Figura 27: Formação de Assuntos por Autoprocriação 

 

Fonte: Adaptado de SATIJA (2014) elaborado pela autora 

 

e) Modo analógico – Trata-se de assuntos que encontram paralelos em outras 

disciplinas. Por exemplo, a comparação entre a teoria da evolução das espécies e sua aplicação 

a problemas e fenômenos sociais descrito pelo termo darwinismo social (Figura 28).  

 

Figura 28: Formação de Assuntos pelo Modo analógico 

 

Fonte: Adaptado de SATIJA (2014) elaborado pela autora 

 

f) Assuntos baseados em instrumentos – Assuntos que surgiram por influência de um 

dispositivo, um equipamento ou uma máquina, como por exemplo: microscopia e 

microbiologia, ambos possuem relação direta com o trabalho do microscópio.  

 

Crescimento por meio de assuntos interdisciplinares 

 

Os assuntos que revelam a formação interdisciplinar são os designados como 

Reunião/Agregação (loose assemblage) e Fusão. Satija (2014) observa que a excessiva 

especialização contribuiu para o isolamento dos estudos e para o distanciamento entre 

pesquisadores, os jargões específicos em cada área comprometem o amplo entendimento do 

assunto. Após a Segunda Guerra Mundial, os pesquisadores perceberam que estudos 

especializados não mais serviam a solução de problemas numa esfera global, foram desafiados 

a trabalhar em equipe e em cooperação. As fronteiras entre as disciplinas, até então bem 

Matemática Matemática Aplicada

Darwinismo 
Social Física Social

Entropia Social

Dinâmica política

Teoria de evolução 
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demarcadas, mostraram-se flexíveis e favoreceram a justaposição e cruzamento de assuntos 

(Figura 29).  

 

Figura 29: Crescimento interdisciplinar 

 

 

Fonte: SATIJA66 

 

É nesse contexto que Ranganathan estabeleceu a reunião/agregação e a fusão.  

a) Reunião/Agregação (loose assemblage) – É a combinação de dois ou mais assuntos 

(básicos ou compostos) ou ideias isoladas, de forma temporária. São assuntos reunidos a partir 

de diferentes disciplinas, estudados em função do outro e associados de forma livre, aleatória; 

esses assuntos formados por agregação são chamados por Ranganathan de assuntos complexos 

(SATIJA, 2014, p. 200), como no exemplo do Quadro 12 (SATIJA, 2017).   

Cada componente do assunto complexo é chamado por Ranganathan de Relação de Fase 

e complementam outros relacionamentos possibilitados pelo PMEST. Podem ocorrer em três 

níveis: entre duas classes principais de assuntos interdisciplinares, como por exemplo entre 

Química e Física; entre duas facetas de mesma categoria, constitui um relacionamento intra 

faceta, como por exemplo: Islamismo e Judaísmo; entre dois isolados de um mesmo renque de 

uma faceta, forma uma relação intra-renque, como por exemplo: Católicos e Protestantes 

(SATIJA, 2017). A relação de fase acontece quando há a necessidade de combinar os conceitos 

                                                 

 

66 Disponível em: 

<http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000021LI/P000100/M001957/ET/14609801767ET.

pdf>. 

http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000021LI/P000100/M001957/ET/14609801767ET.pdf
http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000021LI/P000100/M001957/ET/14609801767ET.pdf
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de dois ou mais diferentes domínios. As ciências sociais apresentam maior número de relações 

de fase do que as ciências naturais, segundo Gopinath (1983).   

 

Quadro 12: Relação de Fase 

Tipo 
Dígito 

Indicador 
Exemplo 

Relação de Fase Geral (a) Relação da Ciência Política com a História 

Relação de Fase por Intenção (bias) (b) Matemática para Biólogos, Psicologia para Doutores 

Relação de Fase por Comparação (c) Física comparado com a Química 

Relação de Fase por Diferenciação (d) Diferença entre Misticismo e Metafísica 

Relação de Fase por Ferramenta (e) Física Matemática 

Relação de Fase por Influência (g) Influência da Constituição Inglesa na Constituição Indiana 

Fonte: SATIJA (2017) 

 

 

b) Fusão – Satija (2014, p. 200) esclarece que esse modo de formação de assunto foi 

apresentado como distinto da Agregação somente mais tarde em 196867, embora o fenômeno 

fosse já percebido por Ranganathan em 196268. A fusão é uma agregação em nível avançado, 

quando componentes de assuntos são unidos e fundidos de forma irreversível para formar um 

assunto inteiramente novo com isolados especiais e validados pela garantia literária. Eles 

transcendem as classes complexas e formam assuntos básicos. Geopolítica e Economia 

Agrícola são alguns exemplos de classes complexas homogêneas que se fundiram e se tornaram 

assuntos principais. A Figura 30 exemplifica um caso de fusão. 

 

Figura 30: Formação de Assuntos por Fusão 

 

 

 

    

 

Fonte: Adaptado de SATIJA (2014) elaborado pela autora 

                                                 

 

67
 RANGANATHAN, S. R. Basic subjects and their kinds. Library science with a slant to documentation, v.  5, 

1968, p. 97-134. 
68

 RANGANATHAN, S. R. Application to India. In:  Jesse Hauk Shera, ed., Sociological foundations of 

librarianship. Bombay: Asia, 1962. 

 

 

 

 

Bioquímica Química Biologia 
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Crescimento por meio de assuntos multidisciplinares 

 

 

De acordo com Satija (2014, p. 202), nos últimos anos de sua vida, Ranganathan 

estabeleceu três novas formas de formação de assuntos, todos de natureza multidisciplinar, 

motivados pelas tendências mais atuais da pesquisa orientada por missão ou problema: 

pesquisas sobre grupos sociais marginalizados, questões de gênero, estudos feministas, dentre 

outros. São estudos, principalmente, de natureza aplicada realizados por equipes 

multidisciplinares. Como assuntos multidisciplinares, tem-se a seguinte formação: 

a) Destilação – Satija (2014, p. 200) afirma que o processo acontece pelo emprego de 

uma técnica, ainda não bem desenvolvida, em diferentes disciplinas ocasionando seu 

desenvolvimento e acúmulo de conhecimentos “destilados” de suas diferentes aplicações 

(Figura 31). A técnica alcança o nível de uma classe principal básica quando a literatura no 

assunto adquire solidez, ainda que esse processo seja de formação lenta. São exemplos: a 

Museologia, a gestão científica, a Arqueologia, a Metodologia da Pesquisa, dentre outros. Estes 

assuntos nascem disciplinares por terem sido nutridos na experiência de diferentes disciplinas 

ou por herdarem os genes de tais disciplinas para criar um novo organismo.  

 

Figura 31: Formação de Assuntos por Destilação 

 

Fonte: SATIJA69 

 

                                                 

 

69 Disponível em: 

<http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000021LI/P000100/M001957/ET/14609801767ET.

pdf>.  

http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000021LI/P000100/M001957/ET/14609801767ET.pdf
http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000021LI/P000100/M001957/ET/14609801767ET.pdf
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b) Abrangência parcial/Aglomeração - São assuntos reunidos sob uma classe 

parcialmente abrangente, possuem natureza genérica, com uma relação de proximidade, sem 

isolados diretos; são bons vizinhos tendo em comum um antepassado distante (Figura 32). Os 

elementos componentes desses aglomerados são classes principais subordinadas, são assuntos 

de publicações periódicas e enciclopédias (SATIJA, 2014, p. 201). Exemplo: ciência das plantas 

(botânica, agricultura, horticultura, botânica), ciências matemáticas e ciências físicas, religião 

e filosofia, geografia e história etc.   

 

Figura 32: Formação de Assuntos por Aglomeração 

 

Fonte: SATIJA70  

 

c) Grupos de assuntos ou Clusters (Subject bundles) – Satija (2014, p. 201) insere esses 

assuntos na chamada “big” science, são grupos com temáticas de diferentes disciplinas, 

estudadas por especialistas de diversas áreas com um objetivo comum motivado por tendências 

de pesquisa e por necessidades sociais (Figura 33). Podem ter o formato de um projeto e, 

geralmente, são orientados para missão ou problema em pesquisa aplicada. O autor cita como 

exemplo: Ciência da superfície, ciência dos materiais, ciências da terra, expedições antárticas, 

indologia, sinologia estudos gandhianos, são alguns dos grupos de estudos que já estão 

alcançando garantia literária. 

 

                                                 

 

70 Disponível em: 

<http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000021LI/P000100/M001957/ET/14609801767ET.
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Figura 33: Formação de Assuntos por Clusters 

 

 

 

 

  

                                         

Fonte: SATIJA71 

 

d) Modos de incorporação – Nesse tópico, Satija (2014, p. 201) observa que esses 

assuntos são aqueles que crescem livremente por acréscimo ou por conquistas de assuntos de 

outras áreas, as quais tomam como base de seu sustento. Por exemplo, o conhecimento e os 

métodos das ciências “duras” e da matemática influenciaram os desenvolvimentos da fisiologia 

do exercício e da biomecânica cinética e esportiva; a educação física com esporte e aeróbica 

utiliza dos conhecimentos das ciências físicas, biológicas e sociais para o seu sustento como 

área científica, como também a sociologia do esporte, a história do esporte e a filosofia do 

esporte são aspectos obtidos das ciências sociais e humanas.   

Os diferentes modos para formação dos assuntos facilitam a identificação de seus 

componentes: as ideias, os conceitos e os isolados revelam o grau de relacionamento entre eles 

e o domínio que se inserem, e também sinalizam o estabelecimento de categorias e facetas, as 

quais serão tratados adiante nesta pesquisa.  

Ressalta-se a importância de se acompanhar o modo como os diversos assuntos vão 

sendo formados. O dinamismo do conhecimento, a forma como se configura no 

desenvolvimento de bens, serviços, negócios, dentre outros; deixa vestígios que muito podem 

contribuir para analisar e/ou avaliar sua complexidade e seus aspectos multidimensionais.  

Observados os diversos modos de formação de assuntos, serão relatados nos tópicos 

seguintes os postulados, princípios e cânones de classificação que se encontram no Plano das 

Ideias.    

 

                                                 

 

71 Disponível em: 

<http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000021LI/P000100/M001957/ET/14609801767ET.

pdf>. 
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Postulados para Classificação 

 

O processo de classificação ou de elaboração de uma estrutura classificatória deve ser 

precedido pela atividade de mapeamento do Universo de Assuntos e, consequentemente, na 

definição de qual o nível de extensão se dará o corte classificatório (CAMPOS, 2001, p. 54). 

Também implica na decisão de qual área de assunto servirá como “[...] base para a organização 

das unidades classificatórias (assunto básico, isolados) no esquema, e como esta área será 

classificada” (CAMPOS, 2001, p. 54). A autora também relata que Ranganathan busca 

demonstrar em suas obras  

 

 

[...] uma forma que possibilite a análise do Universo de Assuntos, pois as 

classificações bibliográficas até aquele momento – apesar de serem organizadas 

também por áreas do conhecimento/disciplina – não deixavam evidentes os princípios 

que empregavam para o estabelecimento das classes e subclasses dentro de cada área. 

Isto provocava uma certa imobilidade, não permitindo que elas acompanhassem a 

dinâmica do conhecimento. Ranganathan resolve buscar princípios lógicos através do 

uso de postulados (CAMPOS, 2001, p. 54-55).  

 

 

 

Ranganathan (1967a, p. 395) reconhece a necessidade de se mapear o universo 

multidimensional dos assuntos, como já visto no capítulo 4. Considera que as diversas 

dimensões devem ser observadas para efeitos de classificação. As dimensões emergem quando 

o classificacionista identifica características que sejam passíveis de atuar como critério para 

agrupamento dos assuntos, ou seja, as características de divisão. 

Determinar as relações de vizinhança preferidas entre todas as ideias isoladas e entre 

todos os assuntos é extremamente difícil. Eleger quais assuntos devem ser fixados na primeira 

posição e quais seriam preteridos é demasiado complexo (RANGANATHAN, 1967a, p. 395). 

O autor indica como solução afastar-se do nível do fenômeno e chegar ao nível onde não há 

variação do assunto, ao nível seminal, ou seja, ao nível mais básico da ideia isolada.  

Essa atividade pertence ao processo de mapeamento dos assuntos, quando se identifica 

os inter-relacionamentos entre os conceitos e se busca as raízes do assunto até o que 

Ranganathan (1967a, p. 396) chama de “nível produtivo” ou “confortavelmente útil”. Este é o 

nível em que não há variação das ideias seminais ou genéricas, e não cabem afirmações sobre 

sua verdade ou falsidade, ele afirma: “Se elas provam ser úteis, temos apenas que postulá-las e 
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trabalhar com elas” (RANGANATHAN, 1967a, p. 396).  Nesse nível são identificadas as 

relações de vizinhança entre as ideias isoladas e o postulado para sua sequência útil nas cinco 

categorias fundamentais.  

Postulado é uma declaração que envolve as palavras útil ou inútil, não cabe qualquer 

juízo de verdade ou falsidade (KUMAR, 1981, p. 226). A abordagem postulacional é útil tanto 

para o classificacionista ao elaborar um esquema como para o classificador ao utilizá-lo para o 

agrupamento dos itens. Os postulados do Plano das Ideias podem ser seguidos para construção 

de qualquer estrutura classificatória.  

O método postulacional estabelecido por Ranganathan (1967a, p. 398) é o de cinco e 

apenas cinco ideias ou categorias fundamentais que operam em todos os campos do 

conhecimento, por isso fundamentais. São conhecidas pela sigla PMEST que correspondem a 

Personalidade (Personality), Matéria (Matter), Energia (Energy), Espaço (Space), Tempo 

(Time). Esclarece que encontrou essas cinco categorias como úteis, mas não há impedimento 

de, dependendo do universo de assuntos, encontrar mais categorias que também sejam úteis ao 

encadeamento de assuntos em um arranjo linear.  

Aqui, as categorias serão apresentadas na ordem do seu grau de dificuldade em 

identificar sua manifestação, da mais fácil a mais difícil (RANGANATHAN, 1967a, p. 399): 

• Tempo – o próprio nome indica o significado da categoria, envolve as ideias 

isoladas de: milênio, século, década, ano, estação climática e qualidade 

meteorológica, dentre outros.  

• Espaço – Assim como a categoria tempo, esta também é autoexplicativa. Suas 

manifestações se dão pelos termos de posição e regiões geográficas ou qualquer 

outro espaço que demonstre onde os fatos ou fenômenos acontecem.  

• Energia – Essa categoria evidencia a ação de uma ou entre mais de uma entidade, 

tanto as inanimadas, animadas, conceituais, intelectuais ou intuitivas. Campos 

(2001, p. 56) cita como exemplo as seguintes facetas: problema, método, 

processo, operação, técnica.   

• Matéria – A categoria Matéria pode tanto se manifestar no Material como na 

Propriedade. Em um determinado contexto a categoria pode ser material e em 

outra pode adjetivar a entidade. Ranganathan cita como exemplo a mesa com a 

propriedade de ter sido fabricada de madeira ou metal, o material é intrínseco a 

mesa, mas não é a própria mesa (1967a, p. 400). A propriedade madeira ou metal 
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pode se manifestar em outras entidades as caracterizando, e também pode ser 

matéria para o fabricante da mesa, por exemplo.  

• Personalidade – é a mais difícil categoria a ser identificada. Ranganathan utiliza 

o método do resíduo, esgotadas todas as demais manifestações, a que restar será 

a Personalidade.  

Ranganathan ressalta que a classificação prática tomando como base as cinco categorias 

fundamentais não inicia com qualquer ideia pré-determinada sobre a sequência dos assuntos 

compostos ou complexos junto dos assuntos básicos, ou sobre a sequência das facetas; elas se 

ajustam numa série útil e o resultado disso é um esquema de classificação livremente facetado. 

O uso do método garante que determinados assuntos não terão posição privilegiada no 

ordenamento dos assuntos, assegura maior imparcialidade; também confere segundo 

Ranganathan (1967a, p. 397): 

 

[...] uma sútil consistência – uma consistência em um nível mais profundo e submerso 

– permeia não apenas a sequência dos assuntos, mas também a sequência das facetas 

em todos os assuntos e a sequência das características usadas para chegar na 

especificidade (descer) na cadeia de ideias isoladas em qualquer faceta.  

  

 

As categorias estabelecidas por Ranganathan foram ampliadas por outros 

classificacionistas de acordo com suas necessidades, este foi o caso do CRG que ampliou para 

13 categorias como apresentado no Quadro 13. Para Broughton (2006) essas categorias 

permitem uma análise mais detalhada dos conceitos e foram mais apropriadas para Ciência e 

Tecnologia do que para as Ciências Sociais e Humanidades. Nesse sentido, Spiteri (1998) 

afirma que: “O CRG prefere identificar categorias fundamentais referentes ao contexto do 

assunto em si, sugere que nenhuma lista de assuntos fundamentais deve ser imposta 

mecanicamente sobre os assuntos”. Também declara que o CRG não acredita que uma lista 

possa ser exaustiva ou aplicável a todos os assuntos. 
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Quadro 13: Categorias Fundamentais de Ranganathan e do CRG 

 

Fonte: BROUGHTON (2006, p. 109) 

 

Nota-se no quadro acima que a categoria Personalidade não inclui apenas o tipo de 

entidade ou coisa, mas também suas Partes e Propriedades. A categoria Energia tem duas 

subcategorias: Processos como ações que acontecem por si e Operação, como ações sofridas 

por um agente externo.  A categoria Operação está relacionada aos objetos das operações, o 

Paciente, o Produto, e por Produto da operação desempenhada pelo Agente que pode ser uma 

pessoa ou peça de equipamento (BROUGHTON, 2006, p. 109).  

 

Postulados para Facetas 

 

Além dos postulados para as categorias fundamentais, Ranganathan (1967a, p. 88) 

também se preocupou com as facetas, que ele definiu como um termo genérico usado para 

denotar qualquer elemento do assunto, tanto pode ser um assunto básico como pode ser um 

isolado. Pode-se afirmar que a faceta designa um conjunto de características, por exemplo: 

estrela, cometa e planeta são facetas do assunto corpos celestes.   

Na Faceta básica de um assunto composto estabeleceu os seguintes postulados:  

• Postulado da Faceta Básica – Cada assunto composto possui uma faceta básica, que 

pode ser implícita ou explícita. Utiliza como exemplo o assunto: “Tratado sobre mineração de 

carvão” que possui como faceta básica explícita “Mineração”; e no assunto: “Estrutura da 

proteína”, a faceta básica implícita é “Química” (RANGANATHAN, 1967, p. 402). Pode ter 

duas ou mais facetas básicas, nesse caso há uma relação de fase, quando entre dois assuntos há 
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uma relação mútua (RANGANATHAN, 1967, p. 358), como já visto no tópico “Crescimento 

de assuntos interdisciplinares”. Campos (2001, p. 53) salienta que a faceta básica indica para o 

classificador a área do conhecimento e informa que no interior da faceta básica é que se 

encontram as facetas isoladas.  

• Postulado da Faceta Isolada – Ranganathan preconiza que cada faceta isolada de um 

assunto composto é considerada uma manifestação de uma, e apenas uma das categorias 

fundamentais PMEST. Kumar (1981, p. 228) expõe como exemplo o assunto: “Tratamento da 

doença do caule do trigo, em 1974, em Haryana”, que apresenta como Faceta Básica 

“Agricultura”, como Faceta de Energia “tratamento”, como Faceta de Matéria “doença”, a 

Faceta Personalidade é “caule” e “trigo”, a Faceta Tempo é “1974” e a Faceta Espaço é 

“Aryana”. A faceta isolada tem a função de agrupar os renques dentro de cada categoria 

(CAMPOS, 2001, p. 53).   

• Postulado das Séries (Rounds) – Para dar especificidade a um assunto é necessário 

reconhecer a série recorrente das categorias fundamentais dos assuntos compostos, quando uma 

categoria se manifesta mais de uma vez no mesmo assunto. A categoria Energia, 

principalmente, manifesta-se mais de uma vez no mesmo assunto. A primeira manifestação faz 

parte da série 1 da manifestação das três categorias fundamentais: Personalidade, Matéria e 

Energia. A segunda manifestação fará parte do Série 2 e assim por diante. As categorias Espaço 

e Tempo manifestam-se apenas no final da Série de um assunto (RANGANATHAN, 1967a, p. 

410).  

• Postulado dos Níveis – As categorias fundamentais podem se manifestar mais do que 

uma vez no mesmo Ciclo, a primeira manifestação será de Nível 1 da Faceta naquele Ciclo, a 

segunda manifestação seria de Nível 2, e assim sucessivamente (RANGANATHAN, 1967a, p. 

410).  

Para sequência de facetas Ranganathan afirma que, após a identificação das facetas de 

um assunto composto é preciso estabelecer qual sequência útil será seguida, assim evidencia 

cinco postulados que orientam a sintaxe das facetas: 

• Postulado da primeira Faceta – No assunto composto, a faceta básica deve estar na 

primeira posição, seguida dos assuntos compostos. Gomes, Motta e Campos (2006) alertam 

para os casos de estrutura classificatória não canônica, em que pode haver mais de uma Faceta 

Básica. Utilizam como exemplo os estudos da questão indígena no Brasil em que são 

identificadas várias facetas básicas representativas das ideias relacionadas ao assunto, por 
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exemplo: cultura material, cultura imaterial, etnografia, política indigenista, dentre outras. As 

autoras também apresentam a mesma problemática em áreas de assunto identificadas como 

missão ou problema, neste caso, ao invés de facetas básicas como primeiro recorte, são 

utilizadas categorias, como no exemplo do Tesauro do Folclore, na categoria Personalidade 

estão as manifestações das Facetas: Artefato, Alimento, etc.; na categoria Material, as facetas 

referentes a matéria prima; e na categoria Energia, as facetas relacionadas a Atividade ritual, 

Atividade literária, Atividade musical, etc.  

• Postulado da Concretude – As facetas são organizadas de acordo com a concretude 

decrescente seguindo a mesma ordem da sigla PMEST. 

• Postulado da sequência de Facetas em uma série (round) – Recomenda que, quando 

em um ciclo as categorias fundamentais Personalidade, Matéria e Energia ocorrerem apenas 

uma vez, a sequência das facetas deve ser: Faceta Personalidade, Faceta Matéria e Faceta 

Energia (RANGANATHAN, 1967a, p. 412). 

• Postulado da sequência de Facetas no último Ciclo – No último ciclo as facetas das 

categorias fundamentais dos assuntos compostos deve ser: Faceta Personalidade, Faceta 

Matéria, Faceta Espaço e Faceta Tempo. A Faceta Energia não ocorre no último ciclo.  

• Postulado de Nível de Agrupamento (Level-Cluster) – Afirma que as Facetas de 

diferentes níveis na mesma categoria fundamental, em um ciclo de facetas do assunto composto, 

deve ser mantido junto.   

Kumar (1981, p. 233) observa que os postulados acima são úteis para determinar a 

sequência de facetas isoladas em um assunto composto, quando cada ideia isolada é uma 

manifestação de diferentes categorias fundamentais. Nos casos em que há a manifestação de 

mais de uma ideia isolada na mesma categoria fundamental, os postulados acima não são 

suficientes.  

 

Princípios para Sequência de Facetas 

 

• Princípio de Wall-Picture – Havendo a necessidade de decidir qual a sequência entre 

dois isolados de qualquer uma das categorias PMEST, recorre-se ao que Ranganathan 

denominou como Princípio de Wall-Picture.  

Este princípio fundamenta que, se duas facetas A e B de um assunto são de tal modo 

importantes que o conceito representado por B não seria operacional, a menos que o conceito 
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representado por A seja reconhecido. Ranganathan (1967, p. 425) faz uma analogia com uma 

pintura mural, ela só é possível por meio da parede. Nesses casos, a faceta B deve preceder a 

Faceta A, ou seja, a parede é a primeira faceta, antes do mural. Por exemplo no assunto: 

“Tratamento das doenças do ouvido humano”, o conceito de “Doença” não seria operativo a 

menos que conceito de “ouvido” fosse reconhecido. Essas duas facetas isoladas deveriam seguir 

a sequência “Ouvido, doença” (NEELAMEGHAN, 2003, p. 552). Esse princípio determina 

qual a manifestação da categoria fundamental deverá ser considerada como Ciclo 1 e Ciclo 2, 

por exemplo; também determina com clareza e consistência a sequência de facetas de um 

assunto composto, como também dos Isolados em uma classe.    

 

Corolários do Princípio de Wall-Picture 

 

• Princípio Todo-Parte – Ranganathan (1967a, p. 422) estabelece o princípio para 

ordenação de assuntos com manifestações partitivas. Considera dois sentidos para o “Todo”, o 

primeiro aplica-se a um Universo de entidades, ou seja, a todas as entidades juntas; e o segundo 

a uma entidade específica no Universo de Entidades. A “Parte” também possui dois sentidos: 

aplica-se a uma parte das entidades, e neste caso ele denomina como “Porção”; o segundo 

sentido aplica-se a uma típica entidade de um Universo de Entidades.  

A parte funcional do Universo de Entidades é chamada de “Órgão”, possui diferentes 

funções e estruturas; em alguns casos é retirado do Todo, mas suas funções cessam após a 

separação. Também define “Constituinte” como a última parte de uma entidade sem qualquer 

função específica própria relacionada ao todo da entidade, mas com sua individualidade e capaz 

de ocorrer na entidade representativa de vários universos de entidades (RANGANATHAN, 

1967a, p. 423).  

Ranganathan cita como exemplo de entidade fluida: um copo de leite retirado de um 

reservatório é uma Porção dele, enquanto que o teor de gordura ou de proteína forma o 

Constituinte do leite. E no caso de entidade sólida ou concreta, usa como exemplo o universo 

de bicicletas. Nesse universo as Porções seriam dos seguintes tipos: bicicletas infantis, 

bicicletas de senhoras e bicicletas com garupa. Considerando a entidade da bicicleta em geral, 

teria nesse caso como Órgãos: pneu, roda, quadro, punho; e seus Constituintes seriam: borracha, 

aço, couro, etc. Ao contrário dos órgãos, esses materiais não são específicos a bicicletas apenas 

(RANGANATHAN, 1967a, p. 423). Estabelece que na ordenação da faceta, se a faceta B é um 

órgão da faceta A, esta, ou seja, o Todo deveria preceder a faceta B, a Parte.  
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• Princípio Cow-Calf – Assim como o princípio Wall-Picture, a ordenação das facetas 

deve ser de acordo com “o que vem primeiro”, por exemplo no caso de avó, mãe e filha, deve 

ser ordenado para refletir o fato de que uma filha não pode existir sem uma mãe, que também 

depende da avó para sua existência (SPITERI, 1998). 

• Princípio Actand-Action-Actor-Tool – Afirma que o item que sofre a ação deve vir 

primeiro, seguido da ação, depois da pessoa que faz a ação e por último a ferramenta empregada. 

Kumar (1981, p. 237) utiliza como exemplo: “máquina de fiar seda por movimento giratório de 

jovens”. A ferramenta é “máquina de fiar”, “seda” é o que sofre a ação, “movimento giratório” 

é a ação e o ator é representado por “jovens”. A ordenação seria: seda-movimento giratório-

jovens-máquina de fiar.  

• Princípio Commodity-Raw – A diferença desse princípio para o anterior está em 

acrescentar a matéria prima ou material cru em seu estado nativo na primeira posição, esse 

deixaria de ser uma faceta isolada para ser uma faceta básica. A ordem seria: matéria prima, 

transformação, transformador, ferramenta (RANGANATHAN, 1967a, p. 428). 

 

Cânones para o Trabalho no Plano das Ideias 

 

Como o objetivo desta pesquisa não está relacionado a apenas elaboração de tabela de 

classificação, mas com abordagens úteis a construção de outros modelos de SOCs, serão 

apresentados os relacionados ao Plano das Ideias.   

No Quadro 14 são demonstrados os Cânones para Características, para sucessão de 

características, para renque e cadeia das classes e para sequência de filiação, todos aplicados ao 

Planos das Ideias.  

 

Quadro 14: Cânones para o Plano das Ideias 

Característica 
Sucessão de 

características 
Renque de classes Cadeia de classes 

Sequência de 

filiação 

Diferenciação Concomitância Exaustividade 
Extensão 

decrescente 

Classes 

subordinadas 

Relevância Sucessão relevante Exclusividade Modulação 
Classes 

coordenadas 

Verificabilidade 
Sucessão 

consistente 
Sequência útil   

Permanência  Sequência 

consistente 
  

Fonte: GOMES, MOTTA, CAMPOS (2006) 
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Cânones para Características 

 

Em qualquer universo de entidades podem ser aplicados os cânones de característica, de 

forma particular são aplicados ao Universo de:  Assuntos Básicos, Ideias Isoladas, Assuntos 

Compostos e Assuntos Complexos. Os cânones estabelecem os tipos, as qualidades e a ordem 

que as características escolhidas como base para divisão podem ser aplicadas.  

Característica é definido por Ranganathan como um atributo para o qual se pode 

determinar a semelhança ou a diferença das entidades, devem ser identificados se no mínimo 

possuem dois atributos diferentes. Define atributo como qualquer propriedade, qualidade ou 

medida quantitativa de uma entidade, por exemplo, meninos possuem como atributo: tamanho, 

peso, etc. As características podem ser naturais, quando são comuns a todas as entidades em 

um universo considerado, como exemplo: tamanho de uma pessoa ou idade de uma pessoa; e 

podem ser artificiais, quando são comuns as entidades no universo considerado, mas não 

precisam ser necessariamente incluídas nesse universo, ex. as roupas de uma pessoa ou a forma 

de pentear o cabelo. Ranganathan (1967a, p. 53-56) define Universo como um agregado em um 

determinado contexto, de acordo com o número de entidades pode ser finito ou infinito. E 

agregado é definido como uma coleção de entidades, sem qualquer arranjo entre eles, pode ser: 

um grupo de garotos, uma coleção de livros.  

As características são utilizadas como princípio de divisão da entidade em um 

determinado universo. Campos (2004, p. 50) afirma que: “As características são usadas para 

comparar os elementos classificatórios, objetivando formar classes e, dentro destas, os renques 

e cadeias”. Devem atuar de acordo com os quatro cânones apresentados abaixo 

(RANGANATHAN, 1967, p. 144-151): 

• Cânon da Diferenciação – uma característica usada como base para classificação deve 

diferenciar algumas de suas entidades, de modo que possibilite a origem de no mínimo duas 

classes ou isolados. Gomes, Motta e Campos (2006) citam como exemplo, a apropriação da 

característica "brilho", no universo de Tintas e Vernizes, pode dar origem a uma classe de Tinta 

fosca, Tinta semi fosca, Tinta brilhosa; enquanto que a característica "componente" produzirá 

a classe de Tinta a óleo, Tinta a água, Tinta à base de resina, dentre outras. 

• Cânon da Relevância – A característica usada como base para classificação de um 

universo deve ser relevante ao propósito da classificação. Gomes, Motta e Campos (2006) 

explicam que o propósito pode ser compreendido “[...] como o tipo de público a ser atendido, 

sua tradição, sua necessidade potencial de informação, dentre outros”. Ranganathan (1967a, p. 
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146) sinaliza que havendo muitas características relevantes é necessário selecionar algumas que 

garantam a eficiência do uso da classificação, havendo necessidade poderia se construir 

diferentes esquemas de características de um mesmo universo, desde que sejam úteis ao mesmo 

propósito.  

• Cânon da Verificabilidade – Enfatiza que apenas as características definidas e 

verificáveis sejam utilizadas como divisão de um universo de entidades. Ele destaca que: um 

universo pode ter muitas características relevantes, mas nem todas são verificáveis 

(RANGANATHAN, 1967a, p. 148).   

• Cânon da Permanência – Assegura que uma característica usada como básica deve ser 

tão permanente quanto seja o propósito da classificação. Cita o exemplo de se utilizar a cor 

como característica para classificar o camaleão.  

 

Cânones para sucessão de características  

 

São apresentados três cânones, os quais devem ser aplicados a qualquer universo de 

entidade (RANGANATHAN, 1967a, p. 153-156). 

• Cânon da Concomitância – Afirma que não se deve usar características que originem 

o mesmo renque de assuntos. Cita como exemplo a idade e o ano de nascimento.  

• Cânon da Sucessão Relevante – A sucessão das características deve ser relevante ao 

propósito da classificação.  

• Cânon da Sucessão Consistente – No esquema de classificação a sucessão de 

características deve ser consistente com o propósito da classificação.  

Observados os cânones para escolha das características, apresentam-se os cânones para 

organização dos Renques e Cadeias. A hierarquia da estrutura classificatória é demonstrada 

pelos renques e cadeias “[...] evidenciando as relações hierárquicas de gênero-espécie e de todo-

parte” (CAMPOS, 2004, p. 51).  

 

Cânones para Renques 

 

Os renques são definidos por Campos e Gomes (2007) como séries horizontais de 

conceitos que se apresentam de forma genérica ou partitiva, [...] agregam conceitos de mesmo 

nível organizados a partir de um conceito que responde a seguinte pergunta: são elementos 
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partitivos ou elementos específicos da classe maior”.  Ranganathan (1967a, p. 66) os define 

como irmãos fraternos, tendo todos o mesmo pai.  

Os cânones para Renques orientam como devem ser formadas as classes e a sequência 

que deve ser seguida em um esquema de classificação. Devem estar de acordo com os quatro 

cânones apresentados abaixo (RANGANATHAN, 1967a, p. 157-172):  

• Cânon da Exaustividade – As classes devem utilizar o máximo de termos ou isolados 

para a classe, inclusive com os termos mais recentemente criados no universo 

original, ou seja, deve ser exaustivo. 

• Cânon da Exclusividade – Nenhuma entidade no universo considerado pode pertencer 

a mais do que uma classe no renque, ou seja, duas classes do renque não podem se sobrepor ou 

ter uma entidade em comum. Esse cânon como idealizado restringe-se a ordenação dos 

materiais em formato físico nas estantes, de modo contrário, a informação digital é favorecida 

pela classificação cruzada, pois permite que um documento virtual seja mantido em mais de um 

lugar (SATIJA, 2014).  

• Cânon da Sequência Útil – A sequência das classes em um renque deve ser útil ao 

propósito a qual se destina. Kumar (1981, p. 105) explica que uma sequência pode ser útil a um 

determinado grupo de usuário e a outro não e, mesmo em um pequeno campo pode ter várias 

sequências úteis.  

Ranganathan (1967a, p. 183-197) estabeleceu princípios a serem seguidos para uma 

sequência útil das classes. Como já apresentado acima, a questão de como sequenciar os 

assuntos em um ordenamento lógico e útil aos usuários, mantendo as relações mútuas entre as 

classes e assuntos, foi e é uma questão desafiadora para os classificacionistas.   

− Princípios do Posterior-no-Tempo – os assuntos devem ser organizados na ordem que 

foram originados, em uma sequência de tempo progressiva. Exceto quando houver uma maior 

justificativa.   

− Princípio do Posterior-na-Evolução – se os assuntos pertencem a um estágio de 

evolução, deve ser seguida a ordem evolucionária. 

− Princípio da Contiguidade Espacial – se os assuntos ocorrem em uma linha 

unidirecional, radial ou circular, devem ser organizados de forma correspondente.  

a) Entidades em Linha Vertical – seguindo uma sequência de baixo para cima ou de 

cima para baixo. 

b) Entidades em Linha Horizontal – assuntos organizados da esquerda para direita. 
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c) Entidades em Linha Circular – Nesse caso, deve ser utilizado a direção horária. 

Exemplo: os signos do Zodíaco. 

d) Entidades em Linha Radial – Assuntos organizados do centro para periferia, exemplo 

na Medicina: osso, músculo, tecido conectivo, pele, pelo; e da periferia para o centro, exemplo 

na área de Morfologia Botânica: a constituição do pericarpo - o próprio fruto, excluídas as 

sementes: epicarpo, mesocarpo e endocarpo (GOMES, MOTTA e CAMPOS, 2006).  

e)  Princípio a partir de um ponto – Os assuntos de um renque podem começar a partir 

de um certo ponto, como exemplo a ordem dos planetas do sistema solar começar por um 

determinado planeta. 

f) Contiguidade Geográfica – As divisões geográficas em continentes, países, 

províncias, distritos estão em uma superfície e não em linha. Alerta que cada caso tem suas 

peculiaridades e podem ser usados mais do que um princípio apresentado anteriormente, nesses 

casos devem ser seguidos critérios ao fazer a escolha.  

− Princípio da Medida Quantitativa – Se o assunto admite diferenciações quantitativas, 

devem ser arranjados segundo sua quantidade crescente ou decrescente.  

− Princípio da Complexidade Crescente – Se o assunto mostra diferentes graus de 

complexidade devem ser organizados na sequência de crescente complexidade. Utiliza o 

exemplo da Linguística na seguinte sequência: som, sílaba, palavra, frase, oração, período, etc. 

− Princípio da Sequência Canônica – Se nenhum outro princípio se justifique ou não 

possa se isolar nenhuma característica específica para formar a base de derivação da classe, 

utilize a tradição já consagrada da sequência desse assunto. 

− Princípio da Garantia Literária – Estabelece que os assuntos de um renque podem ser 

arranjados na sequência decrescente de acordo com a quantidade de documentos publicados.  

− Princípio da Ordem Alfabética – Essa ordem deve ser adotada quando nenhuma outra 

for mais útil. Deve ser aplicada com cuidado e bom senso, pode infringir a Lei da Parcimônia.  

• Cânone da Sequência consistente – Estabelece que classes semelhantes em renques 

diferentes devem ter uma sequência paralela a todos os renques. Lembrando que esse 

paralelismo não contraria outros requisitos mais importantes. Gomes, Motta e Campos (2006) 

citam como exemplo que “[...] a ordem das classes lidando com a História de um país, deve ser 

a mesma para a História de outros países, sempre que possível”.  

 

Cânones para Cadeias 
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Campos e Gomes (2007) definem cadeia como uma série vertical de conceitos. 

Ranganathan (1967a, p. 173) estabeleceu dois cânones a serem seguidos:   

• Cânon da Extensão Decrescente – as classes devem ser organizadas de modo a crescer 

em extensão e no sentido contrário diminuir a intensão.  Gomes, Motta e Campos (2006) 

esclarecem que:  

 

 

O conceito de extensão diz respeito a objetos e o conceito de intensão diz respeito a 

conceitos. Assim, uma classe geral tem pouca intensão (poucas características) e, 

portanto, abrange uma enorme quantidade de objetos. À medida que as características 

aumentam, o conceito se torna mais específico e, então, o número de objetos que 

engloba, diminui. Existe, então, uma relação inversa entre extensão e intensão. 

 

 

• Cânone da Modulação – Definido por Campos e Gomes (2007) como: “a ordem dos 

conceitos em uma classe de conceitos devem ter uma sequência que respeite cada elo da cadeia. 

Não se deve quebrar nenhum elo da cadeia”. “Por exemplo, a classe de Instituições culturais 

não pode ter como passo imediato na cadeia a classe Bibliotecas públicas; é preciso introduzir 

entre ambas a classe Bibliotecas” (GOMES, MOTTA e CAMPOS, 2006). 

 

Cânones para Sequência de Filiação  

 

São cânones estabelecidos para subordinar e coordenar as classes. 

• Cânon para Classes Subordinadas – Cada classe deve seguir a que está imediatamente 

acima, em uma cadeia sucessória, de modo a acompanhar a natureza dos assuntos. Não se deve 

introduzir classes de natureza distinta.  

• Cânon para Classes Coordenadas – Gomes, Motta e Campos (2006) explicam que: “as 

classes originadas de uma mesma classe superordenada têm uma sequência de filiação 

horizontal, formando um renque de classes. 

As Leis, Postulados e Princípios propostos por Ranganathan são orientações que devem 

ser explicitadas no planejamento de qualquer esquema de classificação. Essas orientações 

conduzem a forma de agir coerente com a complexidade do conhecimento quando se busca 

chegar a um nível de profundidade além do fenomênico, ao nível onde são mínimas as 



234 

 

 

variações, ou seja, no nível seminal numênico.72 Nesse nível pode-se trabalhar de uma forma 

mais segura os relacionamentos e ordenamentos dos assuntos. A atividade de classificação 

realizada dessa forma mostrou-se mais satisfatória aos especialistas e aos leitores em geral. 

Ranganathan (1967b, p. 7) afirma que trabalhar de acordo com a abordagem postulacional tem 

a vantagem de não se questionar se está certo ou errado, deve-se aceitar, pois está baseado em 

uma sequência útil das classes no universo do conhecimento.  

Ainda que de reconhecida importância, a teoria da classificação desenvolvida por 

Ranganathan aguardou aproximadamente setenta anos para que encontrasse terreno fértil para 

perpetuar seu sucesso: a informação digital (LAMBE, 2007, p. 35). É por meio de bits e bytes 

que os princípios teóricos ranganathianos provam sua genialidade por resistir e favorecer a 

manipulação do computador.  

Suas teorias, viabilizadas por técnicas para classificação do conhecimento, permitiram 

que o classificacionista se desvencilhasse da rigidez dos sistemas enumerativos, de modo a se 

sentir seguro para agir com maior liberdade e autonomia em se apropriar de múltiplos aspectos 

e formas de combinações na representação dos assuntos, de forma a demonstrar a 

multidimensionalidade do conhecimento em suas variadas facetas.  

O estudo dos Autores Fundacionais possibilitou perceber aspectos importantes para 

organização do conhecimento em domínios multidimensionais. Essas percepções ou aspectos, 

compilados na leitura e estudo dos fundacionais, podem ser vistas como as primeiras impressões 

apresentadas na literatura. Neste sentido, o próximo capítulo tratará de demonstrar uma 

sistematização de tais princípios à luz das Categorias de Análise, identificadas no cap. 4 deste 

estudo, visando a organização do conhecimento em domínios multidimensionais.   

 

 

                                                 

 

72 Objeto ou evento existente em uma posição que não permite a manifestação dos sentidos ou da percepção, é 

contrário ao nível fenomênico, que se refere a qualquer coisa que pode ser apreendida ou é um objeto do sentido. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeno).    

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeno
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6. SISTEMATIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CLASSIFICATÓRIOS DOS 

AUTORES FUNDACIONAIS PARA ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO EM 

DOMÍNIOS MULTIDIMENSIONAIS 

 

 

 

 Este estudo permitiu identificar em que medida a problemática da organização do 

conhecimento multidimensional foi percebida pelos Autores Fundacionais e resultaram em 

abordagens que trataram tais questões.  

Antes de apresentar a sistematização dos princípios correspondentes às Categorias de 

Análise73, apoiada pela metodologia indicada por Bardin (ver cap. 2), vamos expor uma síntese 

da abordagem de cada Autor Fundacional, apresentada no capítulo 5, com a finalidade de 

demonstrar nossas percepções que ultrapassam, por vezes, as Categorias de Análise.  

Os princípios desenvolvidos por Brown têm significativa importância nos estudos sobre 

Classificação, marcando as primeiras discussões sobre temas que foram e ainda são objeto de 

estudos na área de Organização do Conhecimento. Ainda no início do século passado, 

conseguiu-se visualizar e prever que as áreas científicas teriam suas fronteiras modificadas 

devido aos desenvolvimentos do conhecimento, e as classificações deveriam acompanhar esse 

movimento da natureza do conhecimento (BROWN, 1912, p. 14).  

Suas propostas teóricas alcançaram as questões multidimensionais, mesmo sem ter a 

consciência da total complexidade que a ciência assumiria décadas mais tarde. Brown faz 

afirmações que podem ser consideradas embrionárias de um problema que somente seria 

sentido e agravado anos mais tarde na literatura da área de Classificação.  Considerando sua 

primeira edição de 1906, ele criou um esquema com bases teóricas incomuns às realizadas em 

sua época, como a ordem evolucionária. 

A construção da classificação de Richardson deu-se com base na ordem evolucionária 

das coisas no mundo. Ao fazer dessa forma, o autor distanciou-se do princípio disciplinar, 

apesar de ainda considerar as disciplinas como primeira divisão de sua classificação. Logo, o 

tratamento dos assuntos e a ordem das classes acontecem em aproximação com a ordenação 

                                                 

 

73 Categorias de Análise: Classificação Abrangente de Fenômenos, Classificação Abrangente de Relacionamentos, 

Classificação Abrangente de Teorias e a de Métodos e Técnicas, Abordagem Sintética da Classificação, 

Classificação da Perspectiva Autoral e Clareza Terminológica (Ver p. 97). 
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adotada nos estudos científicos, das mais simples às mais complexas – isso, em sua construção 

teórica.  A ordenação adotada é diferente em se tratando da classificação prática. Para a 

organização de documentos, o autor considera que a ordenação dos assuntos complexos deve 

preceder a dos mais simples, ou seja, para localização dos assuntos nas estantes. Nesse caso, 

seguiu-se o princípio ontológico, a forma como as coisas estão na natureza seria seguida na 

classificação. 

Richardson (1912, p. 9) declara que, dessa forma, é possível demonstrar um todo 

harmônico, a ligação das classes pelos relacionamentos demonstrando um conjunto, com cada 

coisa em seu devido lugar. Ele visualiza a ciência como: “Um todo de partes, uma de muitas, a 

ordem das ciências é uma descrição do lugar relativo que cada parte mantém no organismo”.  

A ciência na visão de Richardson envolve duas coisas: suas divisões, grupos e classes e 

sua unidade ou ordem. Observa-se um entendimento abrangente, o todo e, ao mesmo tempo, a 

consideração das partes. Ao buscar a ordem na “realidade” e ao preocupar-se com as questões 

relacionadas ao uso das obras, o autor demonstra estar atento às possíveis transformações à sua 

volta, e assim, suscetível às mudanças na natureza do conhecimento.  

Outro ponto que pode ser considerado como um traço das problemáticas que envolvem 

as questões multidimensionais diz respeito à sua preferência pelo termo “Ordem” das ciências 

em detrimento do termo “Classificação” das ciências, isso porque o sentido do ordenamento 

possui como requisito dominante os pontos de semelhança, enquanto a classe ultrapassa 

rapidamente os limites entre uma e outra, o que leva os grupos de assuntos irregulares a se 

ajustarem forçosamente ao todo. Esse princípio indica o reconhecimento da formação de novos 

assuntos, sendo um importante traço do conhecimento multidimensional.  

Richardson demonstra reconhecer a inadequação das classificações como estruturas já 

prontas, ou com base no conhecimento publicado, questão também problematizada por 

Ranganathan abordada no item 5.4.  É preocupação recorrente a de estender o tempo de uso das 

classificações, acreditando-se que nas estruturas que seguem a ordem natural a durabilidade 

será maior devido à sua dependência à ordem científica e não ao conhecimento registrado nos 

documentos. O autor demonstra insatisfação com a classificação que tomam como base as 

disciplinas e a forma como os assuntos são estudados, o que propiciou novas alternativas de se 

pensar a classificação do conhecimento.  

Na teoria apresentada por Bliss, destaca-se o fato de ele ter estudado profundamente as 

relações da organização do conhecimento na natureza, na sociedade e nas ocupações 
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intelectuais. Boa parte de seu primeiro livro é dedicada a explicar como elas se davam nas 

organizações estruturais e funcionais do conhecimento.     

Também se dedicou a tratar de que modo as instituições sociais, políticas e econômicas 

estavam unindo-se para promover a cooperação intelectual e, dessa forma, aproveitar e melhor 

aplicar os recursos disponíveis. Ele discorreu sobre as iniciativas que envolviam a World 

Federation of Education Associations juntamente com a Liga das Nações, que se organizaram 

em associações educacionais, em nível regional, nacional e internacional com o objetivo de 

descobrir quais os elementos da educação seriam universais e iriam aplicar-se à maioria das 

nações. Vários comitês foram criados. Entre aqueles pelos quais Bliss se interessou, afirmando 

ser de especial relevância para seus escritos, estão: o que trataria sobre o desenvolvimento das 

universidades e a viabilidade de uma universidade mundial; o que tratava dos campos do 

conhecimento com a finalidade de “pesquisar as inter-relações e as crescentes unificações de 

vários campos de pesquisa e conhecimento para uma mais clara e completa coordenação de 

assuntos com objetivos de ensino” (BLISS, 1929, p. 51); e um terceiro, que se propunha a criar 

um escritório de biblioteca universal em que se pesquisassem os métodos e os possíveis avanços 

da bibliografia. Aqui, fica claro que Bliss percebeu, entre as várias propostas, as que atingiriam 

o trabalho da classificação e, principalmente, o movimento das fronteiras do conhecimento 

entre as áreas da ciência. Esse interesse estava aliado a seu pensamento de que o conhecimento 

organizado na sociedade resulta em benefícios para a vida de seus cidadãos. Percebe-se que seu 

objetivo era o de construir uma estrutura classificatória que se mostrasse útil à atividade prática 

da organização de materiais bibliográficos, tomando como base o conhecimento. Portanto, ele 

mantinha um olhar atento não somente à organização bibliográfica, mas também às aspirações 

políticas promovidas na época, muito pautadas no discurso de um país em situação de guerra 

(BLISS, 1929, p. 51).  

Os aspectos teóricos desenvolvidos por Bliss demonstram sua preocupação com as 

questões multidimensionais. Mesmo que ele não use esse termo, fica implícito que, no consenso 

educacional e científico no qual se baseia, elas já começavam a ser notadas. Sua percepção do 

comportamento científico lhe permitia afirmar que: 

 

 

Uma ciência ou um ramo do estudo científico é distinto, mas não separado, é 

individual, mas não isolado de suas ciências companheiras, existe um fundamento 

comum. Os mesmos dados, os mesmos campos de estudo podem proporcionar 

assuntos para várias ciências mais ou menos relacionadas. Não são as ciências aliadas 

como grupos separados ou não relacionadas a outros grupos de ciências, fundamentais 
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ou derivadas, existem inter-relações, há interdependência quanto a materiais e 

métodos. Há interesses semelhantes e amplas investigações. Por mais especial que 

possa ser um estudo, por mais concentrado que seja um especialista, quanto mais 

profundo o estudo e quanto mais se acumula, mais adentra outros domínios. A visão, 

a compreensão e a comunidade de interesse tornam-se mais abrangentes e 

intensificam o valor da ciência para as mentes científicas (BLISS, 1929, p. 73, 

tradução nossa).   

 

 

 

Os sistemas de classificação que desejassem acompanhar a flexibilidade e o aspecto 

provisório do conhecimento deveriam ter mecanismos que possibilitassem essa representação. 

Para Bliss, o conhecimento multidimensional acontece nas relações entre os objetos no mundo, 

e essas se refletem nos estudos científicos. 

Bliss (1929, p. 199) considera uma ciência especializada quando é centralizada sobre 

conceitos, interesses e problemas especiais. As ciências especializadas, a partir de seu núcleo 

de pesquisa, desenvolvem-se separadas, reunidas em seus conceitos, interesses e problemas 

principais. Nisso, desenvolvem métodos diferenciados e mantêm sua individualidade, mesmo 

trabalhando em campos comuns a outras ciências. Por vezes, as teorias e métodos das ciências 

gerais são aplicáveis, em alguma medida, às ciências especializadas (BLISS, 1929, p. 217). 

Demonstra que elas não são apenas inter-relacionadas, mas também interdependentes. Ele 

menciona o pensamento de Spencer, que faz a seguinte afirmação: “Descobrimos que para fazer 

uma boa observação na mais pura das ciências naturais exige-se a ajuda combinada de meia 

dúzia de outras ciências” (BLISS, 1929, p. 199).  

Em seu trabalho, aborda questões que ficaram conhecidas mais recentemente como 

multidimensionais, ao apresentar como se desenvolve uma ciência especial. Segundo o autor, 

essa ciência desenvolve-se delineando seus objetos de estudo a partir das ciências irmãs, 

fazendo uso de conceitos, princípios e métodos, que são tratados de forma especial, ou seja, 

aplicados de um modo especial, de acordo com propósitos, interesses e pontos de vista especiais 

(BLISS, 1929, p. 200). Ele cita o exemplo de ciências como a Etnologia e a Sociologia, como 

também a Antropologia e a Sociologia, que trabalham assuntos comuns, mas de perspectivas e 

interesses diferentes.  

Bliss (1929, p. 201) expõe as complicações dos ramos da ciência ou subciências, retrata 

a abrangência dos assuntos e como se esbarram em outras ciências. Afirma que não são 

simplesmente puras e perfeitas, são complexas em sua síntese e “misturadas” em suas 

aplicações. Apresenta as ciências fundamentais como uma base de generalizações, princípios e 
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teorias dos quais se estendem os vários ramos da ciência; como exemplo, cita a Física e a 

Biologia. As complicações dos ramos e das subciências são difíceis de serem representadas nas 

classificações cruzadas e algumas vezes excedem a ramificação tridimensional; como exemplo, 

cita os ramos da Biologia: Anatomia e Morfologia, Fisiologia e Ecologia, Ontogenia e 

Filogenia; a Morfologia abriga as subciências Botânica e Zoologia; em cada um desses e 

também na Ecologia existem os ramos relacionados à Economia.    

Para Bliss, as ciências compostas são aquelas cujos objetos de estudo são pesquisados 

por várias outras ciências e, por isso, alguns escritores afirmam não se tratar de ciências em si. 

No entanto, Bliss afirma que uma vez que possuem conteúdos tanto descritivos como teóricos, 

são científicas por empregarem métodos científicos, mas pela falta de definição, não são 

consideradas ciências especiais. São grupos ou compostos de certos estudos científicos, alguns 

são ramos de outras ciências, outros são subciências. Como exemplo de ciências compostas, ele 

cita a Geografia e a Antropologia. A Geografia possui um ramo da Matemática (Geodésia e 

Cartografia), há também um ramo da Física, da Astronomia e da Geologia (Fisiografia); a 

Geognosia e a Geologia possuem, por sua vez, partes descritivas da Mineralogia. Aplicações 

da Física são também percebidas nos ramos da Meteorologia e Oceanografia. A Antropologia 

é igualmente composta de ramos especiais da Zoologia, Fisiologia, Psicologia, Etnologia, 

Folclore, Linguística, Geografia, Arqueologia, História, Sociologia, Tecnologia e Economia.   

Para Bliss (1929, p. 2015), por mais complexo que seja, é importante diferenciar as 

ciências fundamentais das derivadas e as subciências dos seus ramos, como também deve-se 

separar as que são ciências especiais das consideradas gerais. Também é necessário distinguir 

as ciências compostas dos grupos de ciências especiais, das derivadas e das ainda mais 

específicas chamadas de estudos compostos monográficos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

As novas ciências surgem como novos ramos das mais antigas, mas raramente de forma 

acidental; elas só estavam adormecidas. São novos ramos que se desenvolvem de prévios 

conhecimentos rudimentares, de fatos parcialmente conhecidos ou que foram investigados com 

algum propósito. São poucas as ciências novas ou completamente diferentes das já 

estabelecidas. Algumas surgem a partir de novas relações, descobertas em antigos materiais; 

outras ciências desenvolvem-se pela aplicação de novos métodos; outras ainda por novos 

materiais e novas relações (BLISS, 1929, p. 206-207). O desenvolvimento da ciência acontece 

nesse entrelaçado conjunto com elementos relacionados uns aos outros, que podem favorecer 

ou contribuir para o surgimento do outro.   
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A despeito das inter-relações, complicações, inovações e mesmo “revoluções”, a 

principal estrutura do sistema de ciências permanece estável e persistente. As ciências 

fundamentais em si podem desenvolver-se, mas os seus conceitos, interesses e problemas 

centrais não mudam tão radicalmente quanto assumem novas relações, adquirem novas 

posições e novos arranjos. O fundamental, o geral e a mais importante ciência composta, 

derivativa e especial têm permanecido na mesma ordem por quase um século, e essa ordem 

parece vir persistindo por séculos, baseando-se na ordem da natureza, nas várias naturezas das 

coisas (BLISS, 1929, p. 209). 

Bliss (1929, p. 211) defende que, em consonância com as relações reais da ordem da 

natureza, a classificação das ciências forma relações conceituais mais relevantes, além do que 

prova ser mais permanente e viável. Explicitou como se dá a formação dos conceitos –  acontece 

pela abstração, envolvendo as coisas mais específicas e os elementos que vão aglutinando-se e 

definindo o conceito, conforme se desenvolvem (BLISS, 1929, p. 120).    

Como apresentado, Bliss, ao observar a ordem científica na construção de sua estrutura 

classificatória, acaba por também perceber e contemplar, em seus estudos, as questões de 

representação do conhecimento multidimensional. Sua orientação é a de buscar identificar, 

ainda que teoricamente, a necessidade de identificar-se os diversos tipos de ciências e como 

acontece a sua formação, quando se torna composta ou derivada. Enfatiza que é preciso prestar 

atenção aos relacionamentos entre os assuntos; é por meio deles que as formações de novos 

assuntos e de novos grupos ou campos de pesquisa tornar-se-ão aparentes.  Pode-se afirmar 

que, em sua teoria, prioriza a observação da natureza do conhecimento, e não apenas os aspectos 

práticos ou instrumentais do fazer. 

Seguindo a abordagem cronológica dos classificacionistas, chega-se a Ranganathan, que 

tem certo privilégio devido a seu distanciamento temporal.  Ele observou o trabalho dos demais 

classificacionistas, acompanhou suas experiências e todo o processo avaliativo feito por Sayers 

em suas aulas; citou a Subject Classification de Brown em uma lista dos esquemas de 

classificação existentes (RANGANATHAN, 1967a, p. 73) e também assistiu a uma palestra de 

Richardson. Desses fatos, depreende-se que teve contato com seus esquemas de classificação, 

além de ter feito a leitura da obra teórica de Bliss, como já mencionado acima. Ranganathan 

também atuou no desenvolvimento da CDU, quando era integrante da FID, e realizou estudos 

comparativos entre a Colon Classification e a CDU, ao lecionar sobre a Teoria da Classificação 

(RANGANATHAN, 1967a, p. 24). Fica evidente na leitura do Prolegomena to Library 

Classification seu conhecimento e todo o trabalho de análise detalhado da Classificação 
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Decimal de Dewey, que, já naquela época, era um dos trabalhos mais utilizados 

(RANGANATHAN, 1967a, p. 132). Somado ao privilégio que o distanciamento temporal 

proporcionou a Ranganathan e, com ele, todo o conhecimento dos esquemas mais utilizados e 

do trabalho dos principais classificacionistas até aquele momento, ele vivenciou uma época de 

proliferação dos microassuntos ou assuntos especializados. No longo período em que trabalhou 

na construção teórica de seu esquema, considerando o ano de 1924, quando vai estudar na 

Inglaterra, como ponto inicial, e o ano de 1967, ano da publicação da 6.ª edição da Colon 

Classification como marco final, foram 43 anos de trabalho completamente dedicados a 

atividades de pesquisa e desenvolvimento teórico da área de Classificação e da Biblioteconomia 

em geral. Esse período expressivo permitiu que ele fosse adaptando tanto a sua teoria como seu 

esquema de classificação, de modo a adequá-los às necessidades do conhecimento e a melhor 

representá-los, tal como exigido por aqueles que utilizavam a informação.  Prova disso é a 

mudança pela qual passou seu esquema de classificação, de uma fase com mecanismos rígidos 

para a identificação de facetas até o que ele considerou como esquema livremente facetado nas 

últimas edições da Colon Classification.  

Sua qualidade como observador, a dedicação ao trabalho que realizava, o engajamento 

com o desenvolvimento da área em seu país e o contato com pesquisadores ingleses e 

americanos, interessados nas mesmas questões, contribuíram para o desenvolvimento de uma 

percepção que cobre tanto a fase de valorização do conhecimento especializado como o 

esgotamento desse modelo de fazer ciência, e a abertura das fronteiras dessas áreas diante das 

problemáticas sociais, dando lugar ao conhecimento multidimensional.   

Ranganathan vivenciou a dificuldade da representação dos assuntos compostos nos 

esquemas dos demais classificacionistas, como também observou seus pontos fortes e fracos. 

Quando pensou em construir uma estrutura classificatória, já tinha a dimensão do problema que 

enfrentaria, reconhecendo que estruturar domínios do conhecimento de um modo mais 

satisfatório, com mais coerência à realidade vivenciada, implicaria idealizar uma forma de 

representar os assuntos compostos.  

Sendo assim, demonstrou preocupação com o desenvolvimento dos assuntos como 

nenhum outro classificacionista havia tido até aquele momento. Estudou a sua formação, como 

são combinados de modo a originar outros assuntos e, somado a isso, observou o modo como 

os usuários expressam suas buscas nas bibliotecas e centros de documentação das fábricas. 

Visualizou o conhecimento como em uma espiral, traçando e delimitando etapas nesse contínuo 
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desenvolvimento que se funde, lamina, desnuda, procria, destila, divide e reúne na criação de 

novos assuntos, deixando à mostra a complexidade do conhecimento.  

Sua proposta é inovadora, ao trabalhar o Universo do Conhecimento. Distancia-se do 

nível fenomênico, do documento e transcende a uma posição anterior ao registro, chegando ao 

nível das ideias, à sua base, ao nível seminal das coisas em si, o nível numênico, espaço em que 

as variações são reduzidas, oferecendo segurança para o trabalho de identificação dos assuntos 

básicos (RANGANATHAN, 1967a, p. 395; 1967b). Para Ranganathan, todo assunto composto 

possui um assunto básico. Ainda que esta preocupação já tivesse sido manifesta por Bliss (1929, 

p. 205-207), é Ranganathan que identifica os tipos de formação dos assuntos e cria toda uma 

metodologia para ordenamento desses últimos nas classes.  

Quando Ranganathan estabeleceu a sequência útil das classes, apresentou alguns 

princípios, como: o Princípio do Posterior no Tempo, o Princípio Posterior na Evolução e o 

Princípio da Complexidade Crescente, esse último também apresentado por Brown, Richardson 

e Bliss, como já observado nesta pesquisa. Significa que as classes mais desenvolvidas e 

complexas são posteriores no tempo ou na evolução em uma crescente complexidade. De 

alguma forma, esse princípio também foi observado quando Ranganathan estabeleceu a ordem 

para as classes principais de seu esquema, seguiu a crescente concretividade chegando ao ápice 

com a experiência espiritual, seguido de decrescente naturalidade (Figura 14).  

Criou mecanismos para indicar o relacionamento entre conceitos de diferentes áreas de 

assunto. As “relações de fase” possibilitam especificar seis tipos de relacionamentos nos 

assuntos compostos que podem ser representados na notação, ainda que sob uma perspectiva 

disciplinar. Uma das relações é a de influência, permite demonstrar o significado da ação que 

um termo exerce sobre o outro. Esse é um mecanismo útil à representação do conhecimento 

multidimensional e essencial na abordagem sintética, demonstra a preocupação de Ranganathan 

de evidenciar os tipos de relacionamentos.   

Uma das maiores contribuições de Ranganathan para classificação do conhecimento 

multidimensional é o método analítico sintético, com a possibilidade de estabelecer categorias 

mais bem adequadas ao tipo de conhecimento representado, aos diversos tipos de usuários, 

inclusive os multidimensionais com suas específicas necessidades de pesquisa. Analisar o 

conhecimento e sintetizar as facetas de acordo com seus vários pontos de vista ou características 

concede ao profissional da informação liberdade para classificar e representar o conhecimento 

originário das mais diferentes áreas.  
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Percebe-se que as preocupações que motivaram suas construções teóricas ajustam-se à 

representação do conhecimento multidimensional, ou seja, orientam metodologicamente a 

considerar várias dimensões dos assuntos na elaboração de estruturas classificatórias. O modo 

como observa a formação dos assuntos no universo do conhecimento, a separação dos assuntos 

básicos e isolados e a identificação das categorias fundamentais constituem um importante 

aspecto para estruturar o conhecimento ainda nos dias atuais.  

Após essa primeira análise geral, relata-se na seção 6.1 uma sistematização dos 

princípios classificatórios dos Autores Fundacionais à luz das Categorias de Análise, conforme 

proposto na metodologia desta pesquisa. Quando possível, será relatada, além da colocação dos 

Autores Fundacionais, uma interlocução entre autores comentadores que já vem, de alguma 

forma, problematizando questões que envolvem o tratamento informacional do conhecimento 

multidimensional.  

A ordem seguida é a mesma apresentada na pesquisa – primeiro, as considerações 

encontradas em Brown; depois em Richardson, seguida por Bliss e terminando com 

Ranganathan. As construções teóricas desses autores, em grande parte, tinham como objetivo a 

ordenação dos catálogos e o posicionamento dos materiais nas estantes; por esse motivo, 

utilizam termos voltados para a prática da classificação de livros em bibliotecas. Ciente dessa 

ressalva, observa-se que suas teorias, de algum modo, mostram-se úteis para organização e 

representação de estruturas conceituais em domínios do conhecimento independentemente da 

natureza do conhecimento, do seu suporte e do tipo de instituição de guarda.  

 

 

6.1 Sistematização dos princípios classificatórios à luz das Categorias de Análise 

 

 

As Categorias de Análise, como apresentado no capítulo 4, serviram como fios 

condutores para a leitura das obras dos Autores Fundacionais, direcionando para identificação 

de aspectos, indícios ou ainda sinais que demonstrassem, de alguma forma, abordagens sobre 

tais categorias. Esses princípios foram analisados e serão apresentados com a finalidade de 

oferecer, de alguma forma, uma construção teórica que faça parte da formação de 

classificacionistas, que possuem a missão de tratar e estruturar domínios do conhecimento 

caracterizados, nesta pesquisa, como multidimensionais.   
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6.1.1 Classificação Abrangente de Fenômenos 

 

Para a classificação do conhecimento multidimensional, os fenômenos são a classe 

principal, são eles que estabelecem o primeiro recorte classificatório e, assim, delimitam o 

conteúdo da classe principal.  

A classificação por fenômenos teve como precursora a classificação idealizada por 

Brown, com a colocação dos assuntos concretos em um único local e os pontos de vista 

colocados em subordinação (BEGHTOL, 2004; SZOSTAK, GNOLI e LÓPEZ-HUERTAS, 

2016). Dessa forma, já estava implícito o conceito de conhecimento multidimensional.  

A ordem seguida nas classes principais do esquema de Brown priorizou Matéria e Força 

(Generalidade e Física); e o lado material da ciência com suas aplicações precedeu a Vida 

(Biologia, Etnologia, Medicina, Biologia Econômica, Artes Domésticas), a Mente (Filosofia, 

Religião, Ciências Sociais e Políticas) e o Registro (Linguagem, Literatura, Formas literárias, 

História, Geografia, Biografia) (BROWN, 1914, p. 12). As classes reuniam os assuntos em seu 

aspecto teórico e aplicado, seguindo uma ordem sistemática de progressão científica, dentro do 

possível.  

Com esse critério, Brown agrupou as disciplinas, mas assumiu que o assunto concreto 

seria o elemento agregador para reunir os assuntos nas estantes; era o que possuía precedência 

na ordem de citação, por exemplo: café ou rosas funcionavam como ímãs aglutinando todo o 

material; independentemente dos pontos de vista ou da área de assunto abordada, esses seriam 

relacionados em referências cruzadas demonstradas no catálogo (BROWN, 1914, p. 10).    

Huckaby (1972, p. 101) situa as ideias de Brown como embrionárias em relação ao 

esquema desenvolvido pelo CRG, na década de 1950, a Teoria dos Níveis Integrativos. Segundo 

a autora, ambas remontam à lei dos três estágios de Comte, que afirma que cada área do 

conhecimento alcança maturidade após passar pelos seguintes estágios metodológicos: o 

teológico ou fictício, o metafísico ou abstrato, e o científico ou positivo. Esta seria uma ordem 

natural ou lógica das ciências. Assim como em Brown, o CRG inicia com os fenômenos mais 

remotos para a humanidade e finaliza com os mais relevantes para o homem (VICKERY, 1980, 

p. 216). A ordenação dos fenômenos e a sua subdivisão nas classes se dá pela Teoria dos Níveis 

Integrativos, como já apresentado no item 3.6. Isso se aproxima da forma que, além de Brown, 

Richardson e Bliss estabeleceram como princípio para sequenciar as classes.  
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Richardson foi o autor que estabeleceu para classificação teórica o preceito – a ordem 

das ciências é a ordem das coisas. Apresentou a seguinte sequência: coisas sem vida, coisas 

com vida, o ser humano e o super-humano (coisas espirituais); isto é, as coisas mais simples 

são anteriores às complexas. Ainda que seguindo uma divisão disciplinar, a forma considerada 

na ordenação das classes apresenta-se paralela à ordem da classificação por fenômenos. Para 

classificação prática, o conteúdo complexo dos assuntos é o que determina a ordem nas estantes, 

inicia seu esquema pela História e termina com a Tecnologia.   

Essa dupla consideração em Richardson é identificada por Dousa (2010) como uma 

abordagem que alcança o aspecto ontológico e o epistemológico conjuntamente. O aspecto 

ontológico, seguido na ordem científica da classificação teórica; e o aspecto epistemológico, 

seguido na ordem lógica da classificação prática, são como duas faces da mesma moeda e ambas 

complementares em uma estrutura classificatória, a abordagem apresentada por Campos (2015) 

como importante nos modelos conceituais representativos de materiais de naturezas diversas.  

Esse princípio ou modelo começa a ser identificado como uma alternativa às 

classificações de princípio disciplinar que se mostravam incoerentes com o desenvolvimento 

da ciência. Essa inquietação é demonstrada por Richardson e Bliss, ao privilegiarem o princípio 

ontológico, as coisas no mundo em seu processo evolutivo e dinâmico como determinantes ao 

processo de tratamento informacional, ficando as disciplinas ou os pontos de vista de estudo 

em segundo plano (GNOLI, 2006). Dousa (2010, p. 19, grifo do autor) esclarece que esta é uma 

visão representacionalista do conhecimento, que utiliza a estrutura classificatória como um 

espelho da estrutura da realidade natural. 

Gnoli (2008, p. 139) enfatiza que suas pesquisas, em alguns aspectos, são bem próximas 

das de Richardson e das dos classificacionistas que seguiram a ordem natural ou evolucionária 

da ciência. O conhecimento é epistemológico bem como ontológico, referindo-se tanto aos 

objetos reais no mundo e à sua natureza intrínseca, como a percepção humana. Nesse sentido, 

o autor defende uma possível reconciliação entre as duas abordagens, o que já havia sido 

idealizado por Richardson, ainda que de forma incipiente. Em sua análise, Dousa (2010, p. 19) 

afirma que ambos têm propostas de classificação universal, com uma ordem evolucionária das 

entidades mais simples para as mais complexas, mas Richardson segue o princípio de ordenação 

evolucionário, enquanto Gnoli, o dos níveis integrativos.  

Dousa (2010, p. 20) também destaca as diferenças nas abordagens dos autores quanto 

aos ajustes e à percepção humana das entidades no mundo exterior. Em sua teoria, Richardson 

insistiu numa correspondência exata entre as ideias humanas e as coisas no mundo externo. Isso 
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só é possível em uma perspectiva epistemológica que desconhece as diferenças culturais, 

considerando o conhecimento humano como único, neutro e universal. Esses são aspectos bem 

característicos do pensamento positivista, tão em voga no final do século XIX e início do  

século XX. Gnoli (2004, p. 265) não considera esta correspondência absoluta. Em sua opinião, 

os representantes das distintas culturas podem escolher diferentes características reais de uma 

entidade, de forma que a ideia sobre ela apresente detalhes variados, ainda que em seus 

contornos gerais apresentem semelhanças (DOUSA, 2010, p. 20).   

Bliss foi um autor que também se aproximou da ordem da natureza, ou seja, da ordem 

dos fenômenos, de modo que as classes principais fossem dispostas em uma ordem de gradação 

por especialidade, começando pela Física, como uma disciplina abrangente que lida com 

fenômenos gerais, seguindo as que lidam com fenômenos mais específicos, buscando 

acompanhar a dinâmica evolutiva apresentada na natureza “[...] esse desenvolvimento surgiu, 

evidentemente, do inorgânico e tem se estendido para o biológico, o mental e o social” (BLISS, 

1929, p. 179). Essa ordem que Bliss adota para os assuntos em seu esquema também se 

assemelha à ordem utilizada na classificação por fenômenos, mesmo considerando que o 

conhecimento em seu esquema fosse tratado sob o enfoque filosófico, científico, histórico e 

aplicado.   

A ordem das classes no esquema de Ranganathan iniciou com as entidades (concretas 

ou abstratas) e reconheceu que cada entidade possui muitos atributos. Esses atributos, sendo 

relevantes, verificáveis e relativamente permanentes, poderiam ser considerados como 

características para divisão em grupos ou classes (RANGANATHAN, 1967, p. 53). Esse autor 

estabeleceu princípios para sequência útil das classes, dos quais alguns interessam para a 

organização do conhecimento multidimensional: o princípio de Posterior no Tempo, o princípio 

de Posterior na Evolução e o princípio de Complexidade Crescente. Também estabeleceu 

diretrizes para Sequência de Filiação nas classes. Esses princípios se aproximam da noção 

filogenética74; ligado a eles está o de “reconhecer a classe dos fenômenos observados, tais 

como: animais, rochas e poemas, organizados em uma série, em que os fenômenos “superiores” 

                                                 

 

74 Classificação de fenômenos de acordo com sua origem na evolução ou na história, identificados por uma série 

de níveis integrativos. Para maior clareza sobre o assunto, consultar: GNOLI, C. Phylogenetic Classification, 

Knowledge Organization, v. 33, n. 3, 2006.  
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são derivados dos “inferiores” em termos de origem histórica ou, mais geralmente, de 

prioridade lógica” (GNOLI, 2017).  

Este é um importante aspecto considerado na classificação por fenômenos: os 

complexos são seguidos pelos componentes que o formam e que se apresentam em menor 

complexidade. 

Nota-se que a teoria desenvolvida por Brown foi a que mais se aproximou dos princípios 

da classificação por fenômenos; os demais classificacionistas apresentaram alguma semelhança 

no sentido de ordenação ou sequência das classes e de seus assuntos. Os Autores Fundacionais, 

em alguma medida, consideraram o aspecto evolutivo do conhecimento na realidade 

fenomênica, o que pode ser visto como prenúncio da Teoria dos Níveis Integrativos, 

desenvolvida e aplicada à classificação anos mais tarde.  

 

 

6.1.2 Classificação Abrangente de Relacionamentos 

 

 

É afirmado que os relacionamentos, na classificação multidimensional, devem 

explicitar, de forma completa e abrangente, os tipos de relações que estabelecem. De especial 

interesse é o relacionamento de influência ou causa/efeito e os de dependência, como explicado 

no item 4.3. Os usuários multi-inter-transdisciplinares serão mais bem atendidos em suas 

necessidades, se tiverem conhecimento do tipo de relacionamento e qual a direção exerce, por 

exemplo: se A causa B, ou se B causa A, ou se A está sendo comparado a B.  

Brown buscou aproximar as classes de fenômenos aos seus derivados, ao que elas 

originam. Cada arte possui uma fonte, cada efeito tem uma causa, e a organização acontece da 

fonte para aplicação (SAYERS, 1948), demonstrando que a parte teórica está relacionada à 

aplicada e deve aparecer na mesma classe.  Brown também relata sobre a dificuldade de 

evidenciar todos os pontos de vista de uma obra na classificação, em seu aspecto de localização 

na estante, mas deixa clara essa possibilidade pelo uso das referências cruzadas no catálogo; 

afirma: “A entrada do livro pode ser multiplicada para praticamente qualquer extensão; um 

livro pode ser mostrado sob todos os assuntos imagináveis; referências cruzadas de todos os 

tipos podem ser facilmente feitas [...]” (BROWN, 1914, p. 10, livre tradução).   



248 

 

 

Percebe-se o prenúncio do relacionamento de causa/efeito, identificado por Szostak, 

Hnoli e López-Huertas (2016), como importante para evidenciar o que, quanto e como um 

fenômeno influencia/causa no outro e a utilização de “referências cruzadas”, um tipo de 

relacionamento apresentado em cabeçalhos de assunto que determinavam todas as relações 

possíveis entre os assuntos que não fossem entre sinônimos.    

Em Richardson não foram identificados princípios que indiquem preocupações com o 

relacionamento entre os assuntos.  

Bliss valorizou os relacionamentos em seu esquema. Dentre os 14 princípios 

estabelecidos, o primeiro foi o “Princípios das Relações”. Declarou que as coisas existem e 

subsistem pelas relações que realizam e as atingem. Identificou vários tipos de relações, 

principalmente no primeiro “O Princípio das Relações” e no décimo segundo “Classificações 

Científicas e Naturais”, como pode ser verificado no item 5.3.1.   

Os dois tipos de relacionamentos mais importantes para a Organização do 

Conhecimento Multidimensional, o causal e o de dependência, são demonstrados por Bliss em 

sua obra. Tomando como base as relações próprias da ordem da natureza, Bliss identificou as 

relações genéticas como aquelas que abrangem os antecedentes genéticos, históricos e causais. 

Sua teoria também abordou o relacionamento de dependência quando subordinou as ciências 

especializadas às ciências genéricas.  

Ao explicar os fundamentos do desenvolvimento intelectual da organização intrínseca 

da ciência, Bliss afirma que estudamos as coisas pelo exame de suas partes, componentes e de 

suas relações e, para tanto, sempre as separamos, dissecamos e analisamos à parte do seu 

propósito. Ele prossegue explicando que reunir novamente as coisas é outro problema, o que às 

vezes pode ser bem complicado. Ressalta que não é fácil construir, compor e sintetizar de forma 

perfeita e satisfatória, mas “[...] se observarmos as relações pertencentes às coisas que estamos 

desmontando, se lembrarmos ou as compreendermos adequadamente, poderemos mais 

prontamente reconstruí-las” (BLISS, 1929, p. 71). Pode-se destacar nessa fala de Bliss, os 

fundamentos da análise sintética, a que inspirou Ranganathan em sua abordagem.  

Bliss situa no estudo das relações o motivo pelo qual as investigações científicas são 

intermináveis, extrapolando, estendendo-se para outros campos, com novos aspectos, visões 

mais amplas. Continua mostrando que a verdade dos pequenos e grandes objetos científicos é 

também verdade nos pequenos e grandes dados de entrada nas ciências, acrescentando que: 

“[...] essa declaração não é apenas analógica, está profundamente implicada na relação do 

conhecimento para a realidade” (BLISS, 1929, p. 72). 
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Ranganathan foi o autor que pensou de forma mais precisa os relacionamentos, pois 

apregoa em sua teoria a separação de cada componente do assunto complexo; dessa forma 

estabeleceu seis tipos de relacionamentos, os quais denominou Relação de Fase em: Geral, por 

Inclinação, por Comparação, por Diferenciação, por Ferramenta e por Influência. O objetivo 

era explicitar o tipo de relacionamento entre os conceitos provenientes de diferentes domínios 

que seriam combinados em uma sentença conceitual. Uma dessas Relações de Fase é a de 

Influência, também chamada por Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016, p. 48) de 

relacionamento causal.  

Ranganathan ainda utilizou a relação de dependência na sequência das disciplinas em 

seu esquema, ordenando do mais simples ao mais concreto nas ciências naturais e, para ordem 

das classes, estabeleceu a sequência filiatória, mantendo traços em comum na linha sucessória, 

como uma família com termos (pai) e termos (filhos).   

Bliss e Ranganathan demonstram esforço em teorizar sobre a importância dos 

relacionamentos para uma mais precisa e coerente estruturação dos conceitos de um domínio. 

Também reconhecem a necessidade de identificar os tipos de relacionamentos como aplicados 

a situações específicas entre assuntos e/ou classes.   

 

 

6.1.3 Classificação Abrangente dos Tipos de Teorias e a Classificação Abrangente de 

Métodos e Técnicas 

 

 

As pesquisas ou os estudos multidimensionais são realizados com a aplicação de teorias 

e métodos que, normalmente, não figuram como assuntos representativos de uma obra, exceto 

quando a obra trata especificamente de alguma teoria, método ou técnica de pesquisa.  

Explicitar as teorias e métodos utilizados é um princípio importante na representação do 

conhecimento multidimensional. Esse é um aspecto do tratamento informacional que pode ser 

considerado inovador, não relatado diretamente pelos Autores Fundacionais, ainda que Bliss 

reconheça que teorias e métodos das ciências gerais são, por vezes, aplicados às ciências 

especializadas. Também admite que os métodos utilizados por cada ciência são componentes 

importantes para caracterizá-las, quando a definição do seu conteúdo não for suficiente.  
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A representação de teorias e métodos carece de mais pesquisas, principalmente sobre 

sua viabilidade, sobre como identificar na obra as teorias e os métodos quando não forem 

explicitados pelos autores.  

O processo de classificar todas as teorias e todos os métodos de forma independente das 

obras, mas contextuais ao domínio que atuam também é algo completamente novo, que requer 

maior entendimento sobre as particularidades metodológicas, principalmente.    

 

6.1.4 Abordagem Sintética da Classificação 

 

 

A abordagem sintética é o princípio mais importante e imprescindível para classificação 

multidimensional. Permite que partes ou categorias, previamente estabelecidas do 

conhecimento, sejam combinadas na representação e recuperação das informações 

multidimensionais.  

Traços, ainda que rudimentares, são encontrados na teoria proposta por Brown. Ele 

apresentou mecanismos para combinação dos assuntos e reconheceu a necessidade de sua 

composição para representar o conhecimento de uma obra.  Criou mecanismos de referência 

cruzada para as obras que, por apresentarem vários assuntos, eram impossibilitadas de terem 

sua localização atribuída junto da ciência que a originou (BROWN, 1914, p. 18).  

Sendo assim, identificou os que são comuns a vários domínios do conhecimento e os 

compilou em sua “Tabela Categórica”. 

Brown foi pioneiro em permitir a síntese notacional com assuntos originários de 

diferentes classes. Beghtol (2004, p. 708) identificou três mecanismos notacionais que melhor 

expressam as questões interdisciplinares: Síntese intraclasse, Síntese interclasse e Tabela 

Categórica.  

• Síntese intraclasse – Diferentes assuntos na mesma classe e suas subclasses são 

reunidos utilizando-se o sinal (+) entre os números. 

• Síntese interclasse – Assuntos de diferentes classes são combinados utilizando-

se o sinal (+). Brown denomina como “livros compostos ou assuntos 

compostos”. 
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Esses dois tipos de recursos, segundo a mesma autora, tornaram-se uma obsessão dos 

classificacionistas anos mais tarde: a representação de assuntos interdisciplinares sem alterar a 

estrutura básica da classificação.   

A visão de Brown era a de que qualquer assunto, ponto de vista, qualificação ou forma 

poderá ser combinado com outro, e seu mecanismo de notação facilita essas combinações. Isso 

pode ser caracterizado como uma das fontes das atuais visões da interdisciplinaridade e como 

lidar com essas questões nos sistemas de classificação bibliográficos (BEGHTOL, 2004, p. 

712). 

• Tabela categórica – Trata-se de uma tabela que compreende temáticas de assunto 

ou tipologias documentais aplicadas a qualquer parte do esquema. Segundo 

Beghtol (2004, p. 709), essa tabela parece ser única em Classificações 

Bibliográficas. Compreende “[...] formas, fases, pontos de vista, qualificações, 

etc., que se aplicam mais ou menos a cada assunto ou subdivisão de assunto” 

(BROWN, 1914, p. 15).  Aspectos dos assuntos comuns a várias classes na tabela 

foram listados aqui como forma de evitar sua repetição; poderiam ser atribuídos 

a qualquer assunto na classe principal, indicado na notação pelo ponto [.], como 

no exemplo: “História da Botânica”, sendo E100 “Botânica” e .10 “História”; a 

notação seria: E100.10.  

 

Alguns assuntos da Tabela Categórica demonstram que Brown tinha como certa a 

volatilidade e a impermanência do conhecimento; demonstrou isso prevendo algumas classes 

interdisciplinares ou pervasivas a outras classes, como a destes assuntos: Educação, Lógica, 

Matemática, Ciências Gerais e uma parte das Belas Artes. Brown foi o classificacionista que 

rejeitou completamente a premissa disciplinar na classificação, e isso, no século XIX, na década 

de 1890.  

A utilização da tabela Categórica tornou a classificação mais flexível e hospitaleira, 

aproximando-se dos trabalhos desenvolvidos posteriormente por Ranganathan e o CRG, 

sobretudo no que diz respeito à possibilidade de se combinar tópicos específicos do documento 

por meio de uma notação sintética de conceitos individuais (BEGHTOL, 2004, p. 712). Declara 

ainda que “[...] se os conceitos na tabela categórica fossem classificados numa ordem 

sistemática, um número de facetas comuns poderia ser formado” (BEGHTOL, 2004, p. 712). 

De opinião similar, Parkhi, que foi aluno e participante do grupo de estudos de Ranganathan, 

reconhece que a Classificação Facetada, ainda que incipiente, está implicada nas Tabelas 
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Categóricas. Também reconhece o trabalho de Brown como teórico da classificação por tal feito 

(PARKHI, 1972, p. 56).    

Richardson não apresentou considerações que pudessem ser entendidas como 

abordagem sintética da classificação.  

  Bliss teorizou sobre o processo de análise e síntese na formação dos conceitos, das 

classes e na identificação das relações. Admitiu a especificação composta, tanto com facetas 

comuns a várias partes do esquema, como com as específicas a determinados assuntos. No 

processo de ordenação das classes, buscou a síntese quando priorizou a colocação dos assuntos 

relacionados tanto no sentido vertical como no horizontal em todas as tabelas de seu sistema de 

classificação.  

No processo de sintetizar os assuntos, declarou que a eficiência ou conveniência máxima 

residem na aproximação ou colocação dos assuntos relacionados. Tanto quanto possível, de 

acordo com os interesses a que se propunham, deveriam ser mantidos juntos.  

Bliss prossegue afirmando que esse é um problema de relacionamento de parte para 

parte e da parte para o todo. Assim, a mais simples e mais específica das relações é o 

agrupamento por semelhança. O autor evidencia, porém, que, frequentemente, reunimos partes 

em uma adequada, significante e efetiva relação para outras partes contrárias que, juntas, 

compõem um sistema complexo. Este processo de reunir, a partir de componentes semelhantes, 

bem como a construção de coisas complexas a partir de componentes contrários, é chamado de 

síntese (BLISS, 1929, p. 71, grifo do autor). O autor destaca que:  

 

 

Síntese, ao contrário da análise na ciência, significa a reunião de coisas diferentes, 

mas com componentes intrinsecamente relacionados, tanto de dados, conceitos, 

substâncias químicas, resultado de investigações, generalizações, teorias ou estudos 

relacionados, sendo consideradas nesses componentes as relações essenciais, 

significativas e efetivas para um todo complexo e abrangente (BLISS, 1929, p. 71-72, 

tradução nossa). 

 

 

 

Como nenhum outro classificacionista, Ranganathan foi o que estabeleceu metodologias 

claras para sintetizar o conhecimento multidimensional, estabelecendo diretrizes para 

identificar os conceitos básicos dos isolados e a sua combinação na formação dos assuntos. O 

método de identificar as facetas do conhecimento como relevantes à sua organização e 

representação proporcionou liberdade ao classificacionista na descrição dos assuntos de um 
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documento no momento de sua indexação e posterior formação das classes visando à 

recuperação. Gnoli (2010, p. 227) exemplifica da seguinte forma o tratamento facetado:  

 

 

Podemos, assim, indexar um item do conhecimento como “gaitas de fole: Norte da 

Itália: museus” e outro como “gaitas de fole: Norte da Itália: livros”, ou como 

“tocadores: gaitas de fole: Piemonte: afrescos”, ou como “festas: gaitas de fole: 

província de Genua: século XIX: arquivos”. Todas essas combinações de assunto 

seriam recuperadas em uma busca por "gaitas de fole".  

                            [...] 

Por exemplo, uma foto representando uma festa de um país que inclua dançarinos e 

tocadores de gaita de fole pode ser classificado, principalmente, sob o tema principal 

“festas”. Os outros elementos, como: "país", "dançarinos", "tocadores", “gaita de fole” 

serão ligados a ele como suas facetas. O país é uma faceta do lugar das festas; 

dançarinos e tocadores são facetas agente de festas; e gaitas de fole é uma faceta 

instrumento dos tocadores. A classe composta resultante não é vinculada a qualquer 

disciplina particular: seu lugar em uma estrutura sistemática dependerá apenas do 

fenômeno tomado como principal; nesse caso é festa, que será listado com fenômenos 

socioculturais. No entanto, pode ser combinado com fenômenos pertencentes a outros 

níveis integrativos da realidade, como: país (nível de ecossistemas), dança e música 

(nível de obras de arte) e gaita de fole (nível de artefatos). Esses poderiam, por sua 

vez, assumir a posição de liderança se fossem os principais temas de outro item do 

conhecimento, como no caso de uma espécime mantida em um museu de instrumentos 

musicais, que seria representado principalmente como “gaita de fole”, talvez como 

“dança” como uma faceta de função e “país” como uma faceta de proveniência. O 

fenômeno “gaita de fole”, expresso por uma notação constante, será então combinado 

com outros fenômenos de acordo com suas relações em cada ocorrência em qualquer 

tipo de item do conhecimento. Em uma lista navegável, os itens do conhecimento 

serão listados principalmente sob o seu fenômeno principal, de modo que somente 

aqueles em que a gaita de fole é o tema principal serão listados em “gaita de fole”. No 

entanto, o usuário que procura informações sobre gaitas de fole também poderá extraí-

lo de qualquer combinação onde uma faceta de "gaita de fole" aparece. 

 

 

A abordagem facetada proporcionou flexibilidade e, no caso da classificação 

multidimensional, possibilita que fenômenos, teorias, métodos, relacionamentos, suporte e 

perspectivas de estudo, entre outros, sejam tratados como facetas e combinados de modo 

independente um do outro e do seu viés epistemológico.  

Pode-se afirmar que Brown, Bliss e Ranganathan seguem uma linha de desenvolvimento 

crescente e evolutiva na abordagem facetada para classificação.   

 

 

6.1.5 Classificação da Perspectiva Autoral 
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A perspectiva autoral sinaliza a origem teórica ou conceitual do assunto, sob qual ponto 

de vista o fenômeno é estudado; também diz respeito a qual público a informação é destinada, 

qual o contexto cultural e a quais atividades pode ser aplicada, dentre outros.  

Esse princípio não foi identificado nas teorias dos Autores Fundacionais.  

 

6.1.6 Clareza terminológica 

 

A clareza terminológica é um requisito essencial para comunicação entre os 

especialistas dos domínios envolvidos na pesquisa multidimensional, o que também constitui 

um grande obstáculo. Por esse motivo, abordagens que tratam como os conceitos ou assuntos 

são formados, qual a sua origem e modos de identificar seus usos ou possíveis aplicações são 

importantes para classificação multidimensional.  

Esse aspecto não foi identificado em Brown e Richardson, todavia podem ser 

identificados na teoria de Bliss aspectos que podem ser atribuídos à clareza terminológica. Ele 

descreve como acontece a formação do conceito, afirma que se dá de acordo com as imagens 

mentais das características particulares que vão definindo e moldando o sentido do conceito. 

Relata sobre a relatividade dos conceitos para cada indivíduo e sobre as diferenças conceituais 

dos objetos de uma comunidade para outra. Desse modo, admitiu a relatividade conceitual e o 

aspecto variável e inconstante do conhecimento. Como produto da percepção mental sobre as 

coisas e seu aspecto relativo a mentes e entendimentos acordados, entende-se o conceito, assim 

como a classe, como algo construído para atender a determinados objetivos.  Especificou que o 

nome é o correlativo verbal da classe; nomear a classe significa materializar as percepções 

reunindo-as em torno de um nome. O aspecto de constante desenvolvimento, tantas vezes 

destacado por Bliss, deve ser acompanhado pela classe, sua definição e os conceitos que aborda, 

como também por seu nome.  Desse modo, pode-se afirmar que estava alertando sobre o quanto 

a classificação precisaria acompanhar os passos da ciência, da natureza do conhecimento e de 

como os conceitos são utilizados nas diversas áreas de assunto.  

Em Ranganathan, a questão de clareza terminológica pode ser identificada quando ele 

priorizou o estudo da formação dos assuntos. Sua preocupação o conduziu a identificar estágio 

anterior à ideia, como: perceptos puros, percepção, perceptos compostos, conceitos e 

apercepção.  Identificou o assunto isolado, os macroassuntos e os microassuntos 

(RANGANATHAN, 1967, p. 80-85). Caracterizou a composição dos assuntos relacionada ao 
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seu comportamento e uso na formação discursiva das diversas áreas da ciência e nas várias 

etapas de seu desenvolvimento (demonstrados na espiral do conhecimento) e em seu campo de 

aplicação.    

Todas essas formações, ainda que não diretamente, contribuem para uma maior clareza 

terminológica, pois estabelecem métodos para identificar os componentes dos assuntos e, 

assim, auxiliar na identificação e definição de seus tipos.  

A preocupação com o entendimento dos termos nas várias áreas de assunto também 

pode ser notada quando ele fez considerações sobre o Plano Verbal. Afirmou que os 

classificacionistas deveriam empenhar-se em garantir a ampla comunicação entre as áreas 

científicas, inclusive com a criação de glossários técnicos para cada uma. Campos (2001, p. 46) 

afirma que, sendo a linguagem classificatória, uma linguagem artificial, deve ser livre de 

homonímia e sinonímia para comunicação de ideias e conceitos.  

Bliss e Ranganathan evidenciaram compreender os problemas envolvendo as questões 

terminológicas, como: o uso, a mobilidade e a aplicação da linguagem nas diversas áreas de 

assunto. Criaram metodologias para identificar os tipos de assuntos e reconhecer suas 

formações e composições como ligadas a uma comunidade discursiva. A consideração desses 

aspectos é importante para uma correta formação de classes, subordinação dos conceitos e para 

evidenciar o real significado do termo na criação de um determinado SOC.   

A seguir apresentaremos em um quadro os princípios observados a partir das Categorias 

de Análise. 

 

6.2 Síntese dos princípios identificados nos Autores Fundacionais 

 

A partir das análises anteriormente apresentadas, foi elaborado um quadro sintético 

(Quadro 15) com objetivo de uma melhor visualização das discussões apresentadas. São 

enunciados os princípios dos Autores Fundacionais condizentes com as Categorias de Análise, 

visando identificar as abordagens que podem ser utilizadas por classificacionistas em seu 

trabalho de estruturar semanticamente domínios multidimensionais.  

Os espaços com preenchimento de cor azul destacam as Categorias de Análise que não 

foram atendidas pelas abordagens dos Autores Fundacionais.  

Ainda que tais abordagens não sejam aplicáveis em toda sua extensão, constituem-se 

em um importante percurso histórico dos conceitos problematizados na atualidade.  
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Quadro 15: Síntese de princípios de acordo com as Categorias de Análise 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 
PRINCÍPIOS IDENTIFICADOS 

AUTOR 

FUNDACIONAL 

Classificação 

Abrangente de 

fenômenos 

• Localização única para assuntos concretos e subordinação 

dos pontos de vista. 

• Ordenação do mais simples para o mais complexo. 

Brown 

• Ordenação do mais simples ao mais complexo, na 

classificação teórica; na classificação prática, priorização do 

conteúdo complexo dos assuntos; conciliação das duas 

abordagens na classificação: ontológica e epistemológica.  

Richardson 

• Utilização da ordem da natureza, dos conceitos e relações 

das coisas primitivas, como base para gradação por 

especialidade, partindo de fenômenos gerais e básicos, como 

a Física; seguindo a ordem: inorgânico, biológico, mental e 

social. 

Bliss 

• Estabelecimento de princípios para sequência das classes: 

Posterior no Tempo, Posterior na Evolução e Complexidade 

Crescente. 

• Estabelecimento de cânones para Sequência de Filiação nas 

classes. 

 

Ranganathan 

Classificação 

Abrangente de 

Relacionamentos 

• Aproximação entre as ciências teóricas e sua parte aplicada 

ou o que dela se origina, da fonte para aplicação, da causa 

para o efeito no esforço de manter os assuntos relacionados 

em um só lugar. 

Brown 

 

 

Richardson 

• Identificação das Relações Genéticas, Históricas e Causais. 

  
Bliss 

• Identificação de seis tipos de Relação de Fase: Geral, por 

Inclinação, por Comparação, por Diferenciação, por 

Ferramenta e por Influência. 

• Utilização da relação de dependência nas disciplinas, 

ordenando do mais simples para o mais complexo; e, para 

ordem das classes, estabeleceu-se a sequência filiatória. 

 

Ranganathan 

Classificação 

Abrangente de 

Teorias e a de 

Métodos e Técnicas 

  

 

 

Abordagem Sintética 

da Classificação 

• Criação de mecanismos para síntese dos assuntos por meio 

da Tabela Categórica. 
Brown 

 Richardson 

• Adoção da especificação composta com facetas específicas 

a alguns assuntos e outras gerais. 

Bliss 
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• Determinação da síntese dos assuntos quando da 

aproximação dos assuntos relacionados pelo que denominou 

de “conveniência máxima”. 

 

• Determinação de metodologias para identificar os conceitos 

básicos dos isolados e a sua combinação na formação dos 

assuntos. 

 

Ranganathan 

Classificação da 

Perspectiva Autoral 

  

 

Clareza 

Terminológica 

 Brown 

 Richardson 

• Apresentação da formação do conceito, da classe-conceito, 

do nome como correlativo verbal, todos diretamente 

relacionados à classe.  

•  Apresentação da definição como elemento que evidencia 

clareza aos termos genéricos e específicos atuando na 

descrição das características.  

• Observação do aspecto evolutivo e adaptável das classes e 

das definições; devem buscar acompanhar os novos 

conhecimentos. 

 

Bliss 

• Identificação das etapas anteriores à formação da ideia, 

como: perceptos puros, percepção, perceptos compostos, 

conceitos e apercepção. 

• Identificação da gênese do assunto, seus usos e aplicações; 

como se formavam e se combinavam representando 

ciências/saberes compostos.  

• Identificação do assunto isolado, os macroassuntos e os 

microassuntos. 

• Idealização do Plano Verbal visando à linguagem 

classificatória e melhor comunicação entre as áreas do 

conhecimento com controle de sinônimos, homônimos e a 

criação de glossários técnicos. 

 

Ranganathan 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 As análises do quadro acima contribuíram para responder ao problema e a hipótese 

estabelecida para esta pesquisa.  

Trabalhou-se sob a perpectiva do seguinte problema: em que medida os princípios 

apresentados pelos Autores Fundacionais da Organização do Conhecimento atendem ou 

encontram correspondência com as abordagens contemporâneas problematizadas nas pesquisas 

mais recentes da área, como a de Szostak, Gnoli e López-Huertas (2016).  
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Entre os conceitos apresentados por esses autores, pode-se afirmar que três não foram 

abordados pelos Autores Fundacionais: a Classificação Abrangente de Teorias, a de Métodos e 

Técnicas e a da Perspectiva Autoral.  

Richardson foi o autor que apresentou menor abrangência de suas abordagens para 

organização do conhecimento multidimensional, não tratou de relacionamentos, não falou de 

síntese entre os assuntos e não considerou ações com vistas à clareza terminológica, aspecto 

também não abordado por Brown.  

Bliss e Ranganathan foram os autores com maior número de observações pertinentes às 

problemáticas enfrentadas ainda hoje na organização do conhecimento multidimensional. 

Buscando responder à questão colocada nesta pesquisa: em que medida os Autores 

Fundacionais anteviram a dinamicidade do conhecimento? percebeu-se, na leitura dos quatro 

Autores Fundacionais, que algumas concepções se sobressaem e merecem ser destacadas: a 

primeira diz respeito ao posicionamento dos quatro autores em evidenciar a inadequação do 

esquema de classificação que alcançou notoriedade na área desde sua criação, a Classificação 

Decimal de Dewey (CDD). Ora por questões relacionadas ao forte viés cultural que privilegia 

o conhecimento ocidental, ora por questões lógicas na divisão e desdobramento dos assuntos, 

entre outros, todos demonstraram seu inconformismo com o uso dessa estrutura.  

Consideraram em suas teorias que o conhecimento poderia ser organizado de outra 

forma. Direta ou indiretamente, buscaram ordenar e tratar os assuntos/conceitos, de modo que 

já prenunciavam a movimentação nas fronteiras do conhecimento. A problemática da 

Organização do Conhecimento Multidimensional já era percebida no final do século XVIII e 

as percepções sobre a natureza do conhecimento levaram classificacionistas, como Brown 

(1898) e depois Bliss (1910) a considerarem a mobilidade nos limites das áreas antes do 

acontecimento. Essa também foi a conclusão de Maltby (1975) e Beghtol (2004): afirmaram 

que a profecia de Brown de que os limites entre as áreas da ciência seriam desfeitos se mostrou 

verdadeira. A importância desse dado alcança notoriedade ao perceber que a tabela de 

classificação mais utilizada, a CDD, apresentou orientações de como tratar obras 

multidimensionais apenas na 17ª. edição, em 1965, conforme atestado por Beghtol (2004). 

Entre os quatro Autores Fundacionais, Brown é o mais antigo, atuando como 

bibliotecário desde 1888, considerando sua publicação mais significativa a de 1897, foram 9 

anos de experiência, o suficiente para perceber como os assuntos eram tratados nas áreas do 

conhecimento.  Suas abordagens fizeram dele um profissional à frente do seu tempo e, 
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juntamente de Bliss e Ranganathan, foram fonte de inspiração para um importante grupo de 

estudos sobre Classificação, o CRG.  

Bliss apresentou no conjunto de suas teorias aspectos que favorecem o conhecimento 

multidimensional. O reconhecimento de que o conhecimento é relativo a diversos pontos de 

vista e interesses é um deles. Considerou a importância de ampliar a representação do 

conhecimento apresentando a ramificação cruzada dos assuntos, o princípio de divisão pode ser 

combinado e entrelaçado, incluindo ramos divergentes. Essa linguagem figurada retrata a 

complexidade dos conceitos, das relações e definições nos esforços de classificar e representar 

o conhecimento por todas as suas vertentes.   

Entre todos os Autores Fundacionais, o que se destacou em suas abordagens a alcançar 

o conhecimento multidimensional foi Ranganathan. Ao problematizar e dedicar-se ao modo 

como os assuntos são formados e podem ser combinados numa declaração analítico sintética, 

demonstrou estar antenado nas transformações na natureza do conhecimento de sua época. Os 

mecanismos para analisar e sintetizar o conhecimento, muito bem construídos 

metodologicamente, conferiram cientificidade à área.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 Esta pesquisa discutiu a problemática da Organização do Conhecimento 

Multidimensional, evidenciando os desafios enfrentados pelos profissionais da informação no 

trabalho de estruturar semanticamente domínios do conhecimento heterogêneos, tanto 

relacionados ao aspecto do conteúdo discursivo quanto ao do formato e suporte das 

informações.   Assim, propôs-se a investigar as teorias que quatro Autores Fundacionais 

utilizaram em suas propostas classificatórias, buscando identificar aspectos que sinalizaram a 

problemática da Organização do Conhecimento Multidimensional, como apresenta-se na 

literatura contemporânea.  

Considerou como hipótese a afirmação de que as teorias dos Autores Fundacionais, 

envolvidos com a representação geral do conhecimento, podem ser úteis, sugestivas ou 

precursoras de ideias que poderiam se mostrar válidas para a representação do conhecimento 

multidimensional e em muito auxiliar na formação de classificacionistas. Como mencionado 

no capítulo anterior a hipótese proposta foi confirmada. Defende-se a tese de que os princípios 

teóricos apresentados pelos Autores Fundacionais com aportes peculiares e distintos do modelo 

disciplinar mais utilizado – a Classificação Decimal de Dewey - encontram correspondência 

com as questões levantadas por autores contemporâneos, como Gnoli e López-Huertas (2016).  

Conclui-se que, ainda em fases iniciais e em menor complexidade, as várias dimensões do 

conhecimento começaram a ser percebidas e iniciativas de tratamento informacional mais 

abrangente puderam ser identificadas. Respeitados os limites contextuais de cada época, 

percebeu-se que a área de Organização do Conhecimento, por meio de seus principais teóricos 

da classificação, buscou formas mais consistentes de representar o conhecimento 

multidimensional.  

O posicionamento crítico dos Autores Fundacionais sobre seu fazer, a visão que 

possuíam da natureza do conhecimento em sua criação e as forças que o demandavam na 

sociedade para os mais diversos usos e aplicações, fizeram com que eles criassem estruturas 

classificatórias diferentes daquelas tão em voga naquele momento. Essa avaliação e percepção 

analítica e crítica podem ser inspiração para os classificacionistas de hoje. O pensar “fora da 

caixinha” é importante para tornar o trabalho relevante àqueles que, por diversificadas 

necessidades de informação, como os usuários em espaços multidimensionais, precisam para 

seus estudos.  
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Assim como esses usuários, que atuam mais significativamente em bases de 

conhecimento científicas, existem outros que, por necessidades diversas, buscam informações 

que podem ter sido preteridas pelo desconhecimento das específicas particularidades do 

conhecimento multidimensional, que de igual modo deveriam ser contempladas nos SOCs.  

Ainda que algumas das idealizações dos Autores Fundacionais não tenham sido 

completamente aceitas em sua época e até mesmo implementadas, podem ter um tratamento 

diferenciado nos dias atuais com as mudanças na forma de gerir os acervos informacionais, 

fortemente influenciados pelas tecnologias digitais. Essas implicaram em novos modos de 

descrição dos assuntos, devido aos diferentes suportes e às formas de recuperação das 

informações. É com esse pensamento que esta tese espera contribuir com a formação de 

classificacionistas: resgatar as bases teóricas é trazer à superfície o que já foi feito e como foi 

feito para que não se tenha a sensação de estar “reinventando a roda”. Retomar o estudo dos 

teóricos fundacionais e contrapor suas ideias com as problemáticas atuais é evidenciar que a 

área possui fundamentos teóricos que a alicerçam, e não apenas um saber puramente técnico. 

Em uma área inter e multidisciplinar, como a Organização do Conhecimento, com abordagens 

de diversas áreas, tal fato se reveste de significativa importância. 

No entanto, este estudo demonstrou, em seu levantamento bibliográfico, que as obras 

de Richardson, Brown e Bliss são raramente analisadas, principalmente considerando-se seu 

aspecto teórico. De forma específica à realidade nacional foram  

apenas 4. A obra de Ranganathan é a mais estudada, muito pela força de sua abordagem teórica, 

contudo mostra pouca diferença entre o aspecto teórico e o aplicado nos trabalhos (Quadro 2, 

p. 37). 

Além dos aspectos teóricos, que por si só são importantes, o estudo dos teóricos tem sua 

importância histórica. Evocar o passado e buscar entender como as construções teóricas e 

metodológicas aconteceram com olhar crítico, como também analisar o contexto e a natureza 

do conhecimento de cada época e lugar resultam em importantes reflexões que podem 

contribuir para novas abordagens e, dentro do possível, evitar a repetição de caminhos 

malfadados. 

Algumas premissas foram apresentadas na introdução desta tese como percepções que 

contextualizam a temática e também a justificam.  Essas premissas estão relacionadas entre si 

e auxiliam na resposta da questão mais aplicada desta pesquisa: por que precisamos conhecer 

princípios?  
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A primeira premissa defende que princípios teóricos e metodológicos devem ser 

observados na construção de qualquer tipo de SOC, do mais simples ao mais elaborado. A 

heterogeneidade, a dinamicidade e a fluidez dos ambientes digitais, principalmente, exigem do 

classificacionista critérios claros na forma de tratar a informação, minimizando ao máximo 

aspectos intuitivos e subjetivos. Deve-se ter o entendimento de que a abrangência de suas ações 

será visível na proporção da rede interligada de computadores. Tal fato também contribui para 

evidenciar a relevância da formação profissional.  

A segunda premissa menciona a importância do estudo da natureza do conhecimento. 

Nesse sentido, Bliss e Ranganathan têm muito a nos ensinar. O reconhecimento de suas 

idealizações e o prestígio que alcançaram na área como teóricos são fruto de suas observações 

relacionadas a como o conhecimento é construído socialmente e como é utilizado. Começando 

por Bliss e sob sua inspiração (DAHLBERG, 1979), Ranganathan elabora todo um arcabouço 

de teorias e metodologias com objetivo de alcançar os assuntos multidimensionais, em seus 

mais diversos e relevantes aspectos; todo seu trabalho teórico na classificação teve esse 

objetivo. Pode-se atribuir os méritos do seu trabalho à sua visão acentuada sobre a natureza, a 

configuração do Universo do Conhecimento.  

A terceira premissa enfatiza a necessidade de classificacionistas habilitados atuarem 

com a complexidade do conhecimento na contemporaneidade. Diretamente relacionado às 

demais premissas, tem seu foco nas transformações constantes do ambiente informacional com 

a inserção das tecnologias digitais e suas particularidades relacionadas ao suporte, conteúdo, 

público, entre vários outros. Exige do classificacionista, como profissional híbrido que passeia 

pelos ambientes físicos e virtuais, iniciativas proativas que envolvem conhecimentos 

específicos à construção de SOCs e outros relacionados às possibilidades dos dispositivos 

tecnológicos.  

A última premissa salienta o quanto SOCs devem contemplar as particularidades do 

conhecimento multidimensional, algumas problematizadas nesta pesquisa. Usuários do 

conhecimento multi-inter-transdisciplinar possuem necessidades específicas e diferenciadas, 

que devem ser observadas. O crescimento desse tipo de pesquisa e o espaço que vem alcançando 

nos ambientes acadêmicos e científicos, bem como sua relevância para a sociedade carecem de 

estruturas classificatórias mais atentas às suas individualidades.  

Esta pesquisa não esgota essas premissas. Cada uma com seu enfoque constitui 

sugestões de pesquisas futuras; são temas que carecem de investigação mais detalhada e de 
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análises mais aprofundadas, buscando contribuir com abordagens pertinentes aos problemas 

enfrentados pelos classificacionistas na contemporaneidade.  

A leitura dos fundacionais direcionada pela problemática da classificação do 

conhecimento multidimensional permitiu demonstrar que as abordagens teóricas dos 

classificacionistas, ainda que distantes temporalmente, possuem validade e são aplicáveis, em 

alguma medida, às questões contemporâneas. Contudo, três aspectos conceituais, importantes 

para representação multidimensional, não foram abordados pelos Autores Fundacionais: a 

Classificação Abrangente de Teorias e a de Métodos e Técnicas e a Classificação da Perspectiva 

Autoral. Esses pontos podem ser sugestões para pesquisas futuras, no sentido de aprofundar o 

entendimento de cada conceito em sua abordagem metodológica, analisando, inclusive, como 

são empregados nos experimentos realizados por Gnoli, Szostak e Lópes-Huertas (2016).  

As questões da multidimensionalidade do conhecimento e a sua representação em SOCs 

apresentam interfaces variadas que pretendemos continuar em possíveis estudos futuros. No 

decorrer deste estudo, muito pensado em seus aspectos teóricos visando à formação de 

classificacionistas, outros de natureza mais pragmática surgiam vez por outra em nossa mente. 

Algumas dessas indagações são relacionadas aos produtores de informação, à sua configuração 

institucional, às fontes de informação, aos usuários, aos instrumentos de mediação, ou seja, os 

SOCs e os classificacionistas.  

Em linhas gerais, algumas perguntas seriam: quantos grupos de pesquisa 

multidimensional existem? Como são avaliados esses grupos de pesquisa por parte das agências 

de fomento? Sobre quais principais temáticas desenvolvem suas pesquisas? Quais canais de 

comunicação são preferidos para divulgar suas pesquisas e por quais tipos documentais? Quais 

tipos de SOCs são utilizados em repositórios institucionais, temáticos e outros? Como as obras 

de conhecimento multidimensional são organizadas nas unidades físicas? O que define uma 

obra como de conhecimento multidimensional, isto é, quais elementos a caracterizam e 

possibilitam sua identificação por parte do profissional da informação? Quem são os usuários 

e quais suas principais dificuldades nas buscas por fontes de informação? Quanto tempo levam 

para encontrar o que desejam? Quais suas principais necessidades informacionais: são os 

aspectos disciplinares envolvidos ou outros? Qual tipo de obra desperta maior interesse para 

consulta: livro, periódico, relatórios de pesquisa, anais de eventos, recortes de notícias? Qual a 

importância da disciplinaridade das áreas envolvidas na pesquisa multidimensional? Quais 

aspectos são julgados essenciais na construção de um SOC multidimensional? Quais 

habilidades o classificacionista deve desenvolver para atuar com esse tipo de conhecimento? 
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Quais requisitos podem ser levados em consideração na formação do classificacionista?  Quais 

abordagens teórica e metodológica são essenciais em sua formação em nível de graduação e 

pós-graduação?  

O ato de pesquisar é como semear. Ao lançar as sementes, não sabemos quais brotarão, 

nem podemos determinar o tempo; mas sabemos que, com boa terra, boas condições climáticas 

e cuidados essenciais muitas irão brotar. Para quem viveu um intenso e angustiante processo de 

construção de um tema e objeto de pesquisa, chegar ao final com várias interrogações e 

possibilidades de estudo é a colheita de uma boa semeadura.   
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