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RESUMO 

 

A organização do conhecimento vem sendo concebida sob diferentes perspectivas, ora sendo 

abordada como um campo de estudo autônomo que se relaciona fundamentalmente com a 

Ciência da Informação, ora entendida como uma subárea ou um tema específico desta ciência. 

A pesquisa apresentada nesta dissertação aborda a organização do conhecimento no sentido 

estrito definido por Birger Hjorland, referindo-se à organização do conhecimento 

desenvolvida nas atividades e processos realizados nas unidades de informação. Dentre os 

diversos processos de organização do conhecimento, destaca-se a indexação de assuntos e sua 

característica atuação em ambientes especializados. Nesse sentido, e no anseio de pensar a 

organização do conhecimento em um ambiente pouco explorado pela área da Ciência da 

Informação, propõe-se desenvolver uma forma de indexação para o domínio da anatomia 

humana, tomando o laboratório de anatomia humana como marco empírico, mais 

especificamente, o acervo de ossos do laboratório de anatomia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Considerando que a dinamicidade proporcionada pelo conceito de facetas 

provenientes da teoria da classificação facetada de Ranganathan e a sistematização da 

indexação concebida inicialmente por Julius Kaiser consolidaram o método analítico-sintético 

para o campo da informação, a presente investigação busca em ambas as abordagens os 

subsídios teóricos e metodológicos que a tornam rigorosamente científica. Trata-se, portanto, 

de uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, que se apoia no método analítico-

sintético para o desenvolvimento de uma proposta de indexação facetada, tendo por objetivo 

principal propor um método de indexação facetada específico para o domínio da anatomia 

humana. Tal método, que configura o resultado da pesquisa, foi alcançado por meio da 

sistematização das etapas de pré-análise, análise e síntese dos materiais (ossos) do laboratório 

de anatomia da UFF (marco empírico da pesquisa). Conclui-se que a proposta metodológica 

aqui apresentada torna possível uma indexação facetada em laboratórios de anatomia e, 

consequentemente, viabiliza uma organização do conhecimento especializada em um domínio 

e em um tipo de unidade de informação pouco explorados pela Ciência da Informação.  

 

Palavras-chave: Organização do Conhecimento. Classificação Facetada. Indexação. 

Anatomia Humana.  

 

 

 



ABSTRACT 

 

The knowledge organization has been conceived under different perspectives sometimes 

being approached as an autonomous study field that is fundamentally related to Information 

Science, and some other times understood as a subarea or a specific theme of this science. 

This research presented in this dissertation discusses the knowledge organization in the 

narrow sense defined by Birger Hjorland, referring to the organization of knowledge 

developed in the activities and processes carried out in the information units. Among the 

several processes of knowledge organization, it is worth mentioning the indexing and their 

characteristic performance in specialized environments. In this sense, and in the desire to 

think about the knowledge organization in an environment rarely explored by the area of 

Information Science, the proposal is to develop a form of indexing for the domain of human 

anatomy, taking the laboratory of human anatomy as an empirical framework, more 

specifically, the bone collection of the anatomy laboratory of the Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Considering that the dynamicity provided by the concept of facets from 

Ranganathan's theory of faceted classification and the systematic indexing initially conceived 

by Julius Kaiser consolidated the analytical-synthetic method for the field of information, this 

investigation seeks in both approaches theoretical subsidies and methodological approaches 

that make it rigorously scientific. It is therefore an exploratory, qualitative approach, based on 

the analytical-synthetic method for the development of a proposal for faceted indexing, with 

the main objective of proposing a specific faceted indexing method for the field of human 

anatomy. This method, which configures the results of the research, was achieved through the 

systematization of the pre-analysis, analysis and synthesis steps of the materials (bones) of the 

anatomy laboratory of the UFF (empirical framework of the research). It is concluded that the 

methodological proposal presented here become possible a faceted indexing in anatomy 

laboratories and, consequently, enables a knowledge organization specialized in a domain and 

kind of information unit little explored by Information Science. 

 

Keywords: Knowledge Organization. Faceted Classification. Indexing. Human Anatomy. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Institucionalizada em período posterior às duas grandes guerras mundiais do século 

XX, a Ciência da Informação (CI), configurada inicialmente pelas preocupações dos governos 

dos Estados Unidos e do Reino Unido, trazia como principal objetivo resolver as questões 

atinentes à recuperação da informação (BORKO, 1968, SARACEVIC, 1996). Para tanto, 

somou esforços advindos não somente do viés tecnológico (BUSH, 1945), mas também de 

princípios e abordagens próprias da Biblioteconomia e da Documentação, praticadas já em 

finais do século XIX. Uma vez que a recuperação da informação era o problema central a ser 

resolvido pela, então, “jovem” Ciência da Informação (CI), questões relativas à eficácia da 

organização da informação, para seu consequente acesso, passaram a ser privilegiadas neste 

novo fórum formado por bibliotecários, documentalistas e demais pesquisadores ligados à 

informação. Conforme afirma Guimarães (2009), a organização da informação sempre 

cumpriu o papel mediador que liga os contextos de produção e uso da informação. Neste 

sentido, é possível afirmar que a organização da informação sempre ocupou espaço nuclear no 

âmbito da CI.     

Discorrer a respeito da organização da informação é, ao mesmo tempo, trazer para os 

estudos da área questões relacionadas à organização do conhecimento. Embora não pareçam 

ainda nítidas as distinções entre a organização da informação e a organização do 

conhecimento, alguns esforços nesta direção têm sido empregados na produção científica da 

Ciência da Informação. Um exemplo desses esforços foi apresentado por Bräscher e Café 

(2010) ao proporem que a organização do conhecimento se refere à sistematização e à 

representação dos conceitos, próprios do universo cognitivo, ao passo que a organização da 

informação se refere aos objetos informacionais, próprios das unidades de informação. A 

partir desta distinção, a presente pesquisa se valerá especificamente da ideia de que organizar 

conhecimento é representa-lo sistematicamente. 

A pesquisa em organização do conhecimento ganhou maior visibilidade e espaço na 

medida em que fóruns acadêmico-científicos foram estabelecidos tanto no cenário 

internacional quanto nacional. No Brasil, por exemplo, pode-se citar primeiramente o Grupo 

de Trabalho GT2 da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da 

Informação (ANCIB), denominado Organização e Representação do Conhecimento e, 

posteriormente, o capítulo brasileiro da International Society for Knowledge Organization 

(ISKO). Ambos os fóruns, criados naquilo que se pode considerar a virada do século XX para 
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o XXI, foram e são os principais responsáveis pelo desenvolvimento e disseminação 

sistemática dos estudos relativos à organização do conhecimento no Brasil.  

Atualmente, são diversas as possibilidades de se abordar a organização do 

conhecimento e sua articulação com a Ciência da Informação (SALES, 2016). Na presente 

investigação, opta-se pela ampliação do conceito de organização do conhecimento (OC) 

proposta por Hjorland (2003, 2008). No intuito de abordar a OC como um campo de estudo 

autônomo, o autor distinguiu a organização do conhecimento em dois sentidos: um sentido 

estrito, referindo-se a uma organização cognitiva do conhecimento voltada às atividades 

desenvolvidas pelas unidades de informação; e, um sentido amplo, referindo-se a uma 

organização social do labor humano, tais como constantes nas tabelas de classificações das 

disciplinas e das ocupações profissionais. Há que se ressaltar que Hjorland considera ambas 

as abordagens como pertencentes a uma única e abrangente Organização do Conhecimento 

(OC). Para os propósitos da presente investigação, o fator mais relevante na perspectiva de 

Hjorland é a forma como ele relaciona a OC com a Ciência da Informação, conforme será 

apresentado ao longo desta dissertação.  

Com o foco direcionado à organização do conhecimento nas unidades de informação, 

sem perder de vista o propósito de uma organização social do conhecimento (HJORLAND, 

2003, 2008; FROHMANN, 1994), a presente pesquisa lançará mão da abordagem facetada 

desenvolvida por Ranganathan para investigar, como base no método analítico-sintético, 

possíveis formas de se organizar e representar o conhecimento em um domínio específico – a 

anatomia humana. 

Raramente abordados como unidades de informação, que, por sua vez, demandam 

formas sistemáticas de tratamento e de recuperação de informações para atender necessidades 

de usuários, os laboratórios de anatomia humana cumprem papel fundamental no 

desenvolvimento científico de áreas ligadas à Saúde. Para que tal papel seja cumprido 

satisfatoriamente, um dos aspectos fundamentais a serem levados em conta no âmbito dos 

laboratórios é a organização do conhecimento ali presente. Nesse sentido, propõem-se com 

esta pesquisa trilhar caminhos que viabilizem uma organização do conhecimento pautada na 

abordagem facetada de Ranganathan, tendo como base metodológica, o método analítico-

sintético.       

Se a organização do conhecimento se articula com a Ciência da Informação no 

propósito de conceber métodos e teorias que visam aprimorar a organização e a recuperação 

de informações, é plausível que a mesma seja empregada para contribuir teórica e 

metodologicamente para os mais variados domínios.  
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Considerando o laboratório de anatomia humana como uma unidade de informação, 

detentora de objetos informacionais que materializam e documentam conhecimentos próprios 

do domínio da anatomia e, também, a falta de estudos que adotem métodos da organização do 

conhecimento nesse domínio, busca-se investigar a possibilidade de se organizar e representar 

os conhecimentos da anatomia com base na abordagem facetada. O que justifica a pesquisa é 

organizar o acervo e disponibilizar informações úteis e resumidas para o laboratório, 

otimizando o tempo do pesquisador, o que reflete nos estudos da área da Saúde, mostrando o 

aspecto social da pesquisa, já que se trata de uma disciplina base para a área. Bem como, a 

contribuição para a CI, no que diz respeito a um trabalho inovador, que lança luz a um objeto 

pouco ou nada trabalhado, é de relevância teórica, pois aproxima estudos ranganathianos aos 

desenvolvidos por Kaiser, dois grandes especialistas no que tange às abordagens teóricas e 

metodológicas de organizar e representar o conhecimento.      

A escolha da abordagem definida por Ranganathan para subsidiar este estudo se deve 

principalmente ao caráter dinâmico propiciado pelo conceito de faceta que, em última análise, 

“faz brotar” do próprio assunto os aspectos relevantes para representá-lo formalmente. 

Entretanto, para compreender melhor a abordagem facetada, faz-se necessário investigar um 

pouco mais de perto o desenvolvimento do método analítico-sintético, ou seja, o percurso que 

viabiliza tal abordagem. Nessa perspectiva, importa destacar que Julius Otto Kaiser, 

bibliotecário alemão naturalizado norte-americano, criador da chamada indexação sistemática, 

desenvolveu elementos fundamentais para o chamado método analítico-sintético.    

Dentre as diversas formas de representação e organização do conhecimento 

consagradas pela Biblioteconomia e constantemente estudadas pela Ciência da Informação, 

ocupam lugar de destaque a catalogação de assuntos, preponderantemente desenvolvida a 

partir da segunda metade do século XIX nos Estados Unidos, cujo foco recaía na geração de 

produtos como catálogos e listas de cabeçalhos de assunto; a indexação de assuntos, que, sob 

uma vertente inglesa, reuniu aspectos próprios da classificação e da indexação de assuntos, 

alavancada a partir do início do século XX, para desenvolver instrumentos de representação 

do conhecimento, tais como tabelas de classificação (gerais e especializadas) e tesauros e; a 

análise documentária de vertente francesa, cujo olhar teórico fortemente influenciado pela 

lógica linguística voltou a atenção para o desenvolvimento teórico e metodológico do 

tratamento temático da informação numa perspectiva mais procedimental (GUIMARÃES, 

2009). 

Uma vez que o plano teórico de interesse nesta investigação é a abordagem facetada e 

sua viabilização analítico-sintética, optou-se por centrar atenção na vertente de matriz inglesa 
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que reúne, em seus estudos, aspectos próprios tanto da classificação quanto da indexação. 

Adeptos desta corrente teórica, como Vickery (1980) e Lancaster (2004), afirmam que 

embora cumpram funções distintas na organização do conhecimento, classificação e 

indexação são frutos do mesmo exercício intelectual, que essencialmente se voltam aos 

conteúdos dos documentos para fins de recuperação de informação. Além disso, os teóricos 

que serviram de base para esta pesquisa transitaram por ambas as abordagens ao longo de suas 

trajetórias, seja pela indexação sistemática, seja pela classificação facetada.  

Diante do exposto, e entendendo que a abordagem facetada traz elementos dinâmicos 

tanto para a classificação quanto para a indexação de assuntos especializados, a questão que 

dá contornos ao problema desta pesquisa é: Como viabilizar uma forma de indexação baseada 

na abordagem facetada para o domínio da anatomia humana?      

Para tanto, alguns objetivos foram estabelecidos. Objetivo geral: propor o 

desenvolvimento de um método de indexação facetada para o domínio da anatomia humana, 

tendo por procedimento o percurso analítico-sintético. Para alcançar tal objetivo, definiram-se 

como objetivos específicos os seguintes: a) contextualizar a presente pesquisa no âmbito da 

organização do conhecimento, de modo a localizá-la dentre às diversas abordagens possíveis 

(Capítulo 2); b) compreender mais profundamente a Teoria da Classificação Facetada de 

Ranganathan e a indexação sistemática de Kaiser (Capítulo 3); c) estudar o domínio da 

anatomia humana, a fim de levantar os aspectos que a caracterizam do ponto de vista 

documental e do conhecimento (Capítulo 4); d) delimitar o marco empírico da pesquisa 

(Capítulo 4); e) propor uma forma de indexação para o domínio da anatomia, tendo como 

plano de fundo a classificação facetada e o método analítico-sintético (Capítulo 5).   

A busca para alcançar os objetivos descritos acima e, consequentemente, responder a 

questão-problema desta pesquisa foi conceitualmente subsidiada pelos conceitos de 

organização do conhecimento aplicados às unidades de informações, organização em seu 

sentido estrito (HJORLAND, 2003, 2008), e de representação do conhecimento (RC) como 

resultado da organização do conhecimento (OC) (BRÄSCHER & CAFÉ, 2010).  Do ponto de 

vista teórico, como apresentado anteriormente, a pesquisa buscou respaldo na abordagem 

facetada de Ranganathan e na indexação de Kaiser. Lançou-se mão também da concepção de 

práticas documentárias de Bernd Frohmann, para justificar a adoção do corpo humano como 

documento próprio dos laboratórios de anatomia.  

A abordagem metodológica ficou a cargo do método analítico-sintético, que norteou a 

realização da organização e representação do conhecimento no âmbito da anatomia humana. 

Cabe, ainda, informar que a análise e a síntese que foram realizadas nesta pesquisa contaram 
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não somente com fontes de informações especializadas na área de anatomia humana, mas 

também com a expertise da equipe do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade 

Federal Fluminense, que figurou como marco empírico da pesquisa. Ainda, do ponto de vista 

metodológico, trata-se de uma pesquisa exploratória, uma vez que pouco ou quase nenhum 

estudo desta natureza foi levado a cabo na interface Ciência da Informação e Anatomia 

Humana e, de abordagem qualitativa, na medida em que a busca pelo alcance dos objetivos 

aqui definidos foi traçada por meio de uma proposta pautada na compreensão teórico-

metodológica da organização do conhecimento.     

  Apresentam-se como partes estruturantes do trabalho os seguintes capítulos: Capítulo 

2 – “Ciência da Informação e Organização do Conhecimento” – apresenta a contextualização 

epistemológica e conceitual da pesquisa, situando-a no campo científico da Ciência da 

Informação e nos espaços investigativos da organização do conhecimento; Capítulo 3 – 

Classificação e indexação na organização do conhecimento: foco no método analítico-

sintético” – apresenta e justifica a base teórica da pesquisa em sintonia com o campo 

epistemológico; Capítulo 4 – “Anatomia: o Domínio, o Documento e o Laboratório” – 

contextualiza histórica e conceitualmente a área da anatomia humana de modo a caracterizar o 

domínio de especialidade, o corpo humano como documento e o laboratório de anatomia 

como uma unidade de informação que servirá como marco empírico da pesquisa; Capítulo 5 – 

“Uma Proposta de Indexação Facetada no Domínio da Anatomia Humana: procedimentos 

metodológicos” – esse capítulo apresenta a abordagem metodológica da pesquisa, cuja 

orientação é pautada pelo método analítico-sintético, e apresenta a proposta de indexação 

facetada com todos os passos: pré-análise; análise e síntese. Em outras palavras, nele se 

apresentam as pretensões analíticas e sintéticas da investigação; Capítulo 6 – “Conclusão” – 

expõe algumas considerações inferidas da pesquisa apresentada; “Referências” – explicita as 

fontes bibliográficas utilizadas no estudo.  
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2 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

Pois o que você ouve e vê depende do lugar em 

que se coloca, como depende também de quem 

você é. 

                 C.S.Lewis 

 

A epígrafe de C. S. Lewis representa bem o conteúdo que este primeiro capítulo traz, 

que parte da interface ou das interfaces possíveis da Ciência da Informação com a 

Organização do Conhecimento, considerando suas várias perspectivas, passando pela escolha 

daquela perspectiva que será adotada na presente pesquisa, até chegar à caracterização dos 

elementos que compõem o cenário em que esta investigação se insere.  

Sob uma perspectiva histórica, pode-se destacar o emprego da nomenclatura 

Information Science a partir da primeira metade do século XX, período em que a necessidade 

de recuperação de informações crescia de maneira exponencial, num contexto em que a 

ciência caminhava para uma tendência interdisciplinar.  

Reconhecidamente definida e institucionalizada no período pós-guerras (BORKO, 

1968; SARACEVIC, 1996), a Ciência da Informação (CI) pode ser entendida como “campo 

que se ocupa e se preocupa com os princípios e práticas da criação, organização e distribuição 

da informação desde sua criação até sua utilização, e sua transferência ao receptor em uma 

variedade de formas, por meio de uma variedade de canais” (SMIT & BARRETO, 2002, p. 

17-18). Para Saracevic (1996), o problema central a ser resolvido pela Ciência da Informação 

dizia respeito à recuperação da informação. Após a Segunda Guerra, a capacidade de 

armazenamento de informações juntamente com a habilidade de recuperá-las eficientemente 

eram preocupações centrais dos Estados nela envolvidos, especialmente dos Estados Unidos. 

Nesse período, ocorreram eventos na Royal Society (Inglaterra) e no Georgia Institute of 

Technology (Estados Unidos) que movimentaram bibliotecários e documentalistas, entre 

outros profissionais e cientistas, para discutirem e desenvolverem os assuntos atinentes ao 

armazenamento e à recuperação da informação. Esses eventos deram origem ao nome 

Information Science, que teria sido utilizado pela primeira vez no evento da Royal Society de 

1948 e disseminado pelas reuniões do Georgia Tech de 1961 e 1962. 

A Ciência da Informação é uma disciplina diferente das disciplinas tradicionais, que 

para Wersig (1993) apud Pinheiro (1999, p.158), seria “um protótipo da ciência pós-

moderna”. Para Olga Pombo (2010), a Ciência da Informação é essencialmente 

“indisciplinada”, por se enquadrar em uma nova forma de organização disciplinar, com 
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questões que as perspectivas tradicionais não podem dar conta, como, por exemplo, sua 

ambivalência de caráter (puro e aplicado) e suas questões que decorrem da diversidade 

cultural e política de seu objeto. Sua característica notadamente contemporânea se aplica aos 

novos saberes, que rompem com a linearidade e passam a ser transversais. Pombo (2010, 

p.36) exemplifica este contexto com a metáfora de redes neurais (esquema de constelação): 

“no esquema de constelação as relações são múltiplas e irregulares. A hierarquia e a ligação 

privilegiada a uma disciplina estão ausentes. Agora predomina a descentralização e a 

instabilidade”.  

Essa interdisciplinaridade é defendida por diversos autores, tais como Saracevic 

(1996), Pinheiro (1999), Loureiro (1999), que citam, dentre as várias interlocuções da Ciência 

da Informação, os diálogos estabelecidos com as áreas da Ciência da Computação, da 

Biblioteconomia, da Linguística e das Ciências Sociais. Gonzalez de Gomes (2000) adota o 

termo “zonas interdiscursivas” quando se refere à relação intrínseca com outros campos.   

Conforme Silva e Pinheiro (2008, p.4), a Ciência da Informação (CI) é “um campo do 

conhecimento que está voltado ao estudo da informação e das inúmeras situações e processos 

decorrentes desse fenômeno, tais como a origem, a coleta, a organização, o armazenamento, a 

recuperação, a disseminação e o uso da informação”. Robredo (2003) explica que a CI é o 

estudo da informação com critérios, princípios e métodos científicos. 

Nota-se na literatura da área que uma melhor compreensão a respeito da CI vem sendo 

buscada por meio da observação de sua natureza interdisciplinar e/ou por meio da observação 

de seu objeto de estudo, a informação. No que tange às questões de seu objeto de estudo, 

Robredo (2003) afirma que, assim como na Física, na qual o conceito de energia não tem uma 

teoria unificada, a informação também não poderia ter, por se tratar de uma entidade, processo 

e fenômeno universais. Para ele a informação “somente podia ser apreendida, interpretada, 

medida, representada e explorada de forma controlada, quando associada à realidade de 

domínios específicos” (ROBREDO, 2003, p.1).   

No entanto, percebem-se tentativas de conceber uma teoria unificada da informação. 

Algumas teorias acabaram por desenvolver conceitos muito particulares de informação, 

conforme destacado por Araújo (2009), ao se referir à Teoria Matemática da Informação de 

Shannon e Weaver, que, segundo o autor, apesar de ser pioneira no conceito científico de 

informação, não levava em consideração a subjetividade como um elemento fundamental. 

Nessa teoria, assim como na Teoria Sistêmica (que tem a ideia de sistema biológico, de que as 

partes colaboram para o desenvolvimento do todo e devem ser estruturadas a partir de sua 

função), o conceito de informação é de algo transportado, seja de forma linear ou cíclica, 
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respectivamente. Para Araújo (2009), essas teorias se inscrevem no chamado paradigma 

positivista da ciência.  

Segundo o mesmo autor, no que se refere ao conceito de informação, teorias como a 

Teoria Matemática, a Teoria Sistêmica, a Teoria Crítica da Informação, a Teoria da 

Representação e Classificação, a Teoria de Produção e Comunicação Científica, bem como a 

Teoria dos Estudos de Usuários, apresentam a mesma percepção, pois tratam a informação 

como “coisa”, como “insumo”, algo “fixo” e “estabelecido”. Cabe aqui pelo menos uma 

ponderação não apontada por Araújo (2009), ao colocar a Teoria da Representação e da 

Classificação como algo generalizado. O que o autor não leva em consideração é a exceção à 

regra trazida pela Teoria da Classificação Facetada de Ranganathan, para quem, a informação 

não era tratada como um insumo fixo e pré-estabelecido, mas sim com um fenômeno de 

comunicação das ideias. De acordo com Sales (2012), para Ranganathan, a dinamicidade dos 

assuntos informados era um caráter irrevogável, e o conceito de informação ranganathiano era 

muito mais fenomenológico que estabilizador.  

Como alternativa para escapar do paradigma positivista da informação, Araújo (2009) 

propõe diálogos com as ciências hermenêuticas - que consideram a interpretação pessoal 

daqueles que se relacionam com a informação, remete-se a Rafael Capurro que critica a ideia 

de informação como algo prévio e apresenta também a perspectiva de Miguel Ángel Rendón 

Rojas a respeito da informação como a união de elementos objetivos e subjetivos, que seriam, 

respectivamente, dados e interpretação dos sujeitos. Seguindo novas alternativas referentes ao 

conceito de regime de informação, os estudos na perspectiva da análise de domínio trazem a 

ideia de intersubjetividade, considerando que cada grupo tem seu entendimento diferenciado a 

respeito da informação, o que a constitui, portanto, como algo construído. Segundo González 

de Gomes (2000), a informação se constitui em vários estratos, em contextos concretos de 

ação, a saber: estrato semântico, estrato metainformacional e estrato infraestrutural.       

Neste sentido, percebe-se que o conceito de informação ganha outra perspectiva, agora 

como um processo. As teorias, com seus respectivos conceitos de informação, coexistem na 

Ciência da Informação, não se anulam com o surgimento de uma nova abordagem. É uma 

questão que depende da escolha do pesquisador. De acordo com o objeto de pesquisa e os 

objetivos almejados, alguma abordagem será mais coerente e atenderá melhor ao propósito de 

determinado estudo. 

A mudança no fazer científico é pontuada por Olga Pombo (2010, p.34) ao afirmar que 

“a ciência é um processo que exige um olhar transversal”, processo que está em transição, 

ainda não foi consolidado, mas que de acordo com Loureiro (1999, p.67), “a ciência da 
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informação é pioneira nas características de contemporaneidade, por ser híbrida no seu ponto 

de vista científico”. González de Gomes (2000) utiliza o termo “poli epistemologia” para 

justificar a recorrência da CI aos métodos de outras áreas. Termo esse que traz a ideia de 

muitas epistemologias que não necessariamente tem uma relação de troca - como na 

interdisciplinaridade -, mas de coexistência, de mutualidade. Porém, a autora pontua que não 

se deve confundir essa mutualidade epistemológica com indefinição metodológica, eclética ou 

relativista. Para González de Gomes (2000, p.06), “a definição metodológica do núcleo de um 

programa de pesquisa nunca poderia ser totalmente ocupada ou caracterizada por uma escola, 

uma teoria, uma técnica, uma temática”, por conta da dupla hermenêutica (política e 

epistemológica) da área. Há um jogo de questões, fora do campo, que influencia a área no viés 

paradigmático e de conteúdo. É uma zona de negociação, a qual exige sempre uma 

justificativa em seu processo contínuo.   

Infere-se, desse modo, que a Ciência da Informação é uma disciplina de cunho 

reflexivo, na qual seus atores devam ter consciência de sua complexidade e perspectivas 

diversas. Seu objeto é complexo e sua natureza, principal característica, é de diálogo com 

outras disciplinas, das quais não é dependente, mas mantém relações de traço diferenciado do 

fazer científico tradicional. Sendo assim, segue seu processo de construção tentando se 

equilibrar entre os vários fios que interligam a sociedade contemporânea.  

 

2.1 ABORDAGENS DA ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO COM A CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO 

 

Se o problema central da Ciência da Informação sempre esteve relacionado à questão 

da recuperação da informação, como afirmou Saracevic (1996), nota-se que organizar 

informação para melhor recuperá-la parece ter sido o mote da CI desde seu início. Porém, 

quando o assunto organização da informação se aproxima do assunto organização do 

conhecimento, algumas visões distintas surgem e inquietam os estudos da área. Definir o 

conceito de organização da informação parece ser tarefa menos árdua que definir organização 

do conhecimento. Para Guimarães (2008), a organização da informação, enquanto área de 

estudo que integra a Ciência da Informação, consiste em um dos espaços investigativos dessa 

ciência, possuindo natureza mediadora à medida em que propicia a interlocução entre os 

contextos de produção e uso da informação. Para Bräscher e Café (2010), a organização da 

informação se relaciona com as atividades e processos atinentes à organização material da 

informação, à organização dos itens informacionais nas unidades de informação.  
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Observa-se, com bases nessas definições, que a organização da informação se articula 

fundamentalmente com as práticas desenvolvidas pela Biblioteconomia e pela Ciência da 

Informação. O mesmo não parece ocorrer com igual tranquilidade quando o assunto é a 

organização do conhecimento. Segundo Bräscher e Café (2010), a organização do 

conhecimento, inserida também no âmbito da Biblioteconomia e da Ciência da Informação, 

diz respeito à organização e à sistematização cognitiva do conhecimento, à organização dos 

conceitos, bem como à construção de sistemas de organização do conhecimento.  

Para abordar os aspectos atinentes à organização do conhecimento, é pertinente 

considerar a complexidade do conceito atribuído a este termo, bem como a conjuntura em que 

o mesmo é utilizado. 

Para uma compreensão mais abrangente, serão apresentadas algumas leituras sobre a 

relação da organização do conhecimento (OC) com a Ciência da Informação (CI), iniciando 

por uma perspectiva que apresenta uma ótica mais tradicional, na qual a OC é vista como uma 

subárea pertencente à Ciência da Informação. Para Brascher e Café (2010, p.87) “Os termos 

organização do conhecimento e organização da informação têm sido utilizados em diferentes 

contextos para denominar instituições, grupos e linhas de pesquisa, disciplinas e cursos na 

área de Ciência da Informação”. As autoras ressaltam que por vezes há imprecisão ao adotar o 

termo mais apropriado e que “É interessante notar que esse problema terminológico ocorre em 

dois temas tão nucleares para a Ciência da Informação, como são a organização da 

informação e a organização do conhecimento” (2010, p.87, grifo nosso). Observa-se que a 

OC, nesta perspectiva, é entendida como tema central da CI. Essa é uma perspectiva 

tradicionalmente abordada nos trabalhos dos pesquisadores do Classification Research Group 

(CRG), nas décadas de 1950, 1960 e 1970, especialmente na obra de Foskett (1973), que ao 

dissertar sobre a dimensão temática da organização da informação, fez uso do termo subject 

approach to information. No Brasil, esse termo pode ser traduzido, conforme Guimarães 

(2009), como Tratamento Temático da Informação (TTI), para se referir, predominantemente, 

às atividades de indexação, classificação, catalogação de assuntos e análise documentária.  

Ressalta-se que no âmbito brasileiro são notadamente os pesquisadores da CI que 

desenvolvem estudos atinentes à OC, e a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Ciência da Informação (ANCIB) forma, junto aos Programas de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação, os espaços fundamentais para as discussões e avanços na área. Ao 

considerarmos que os Grupos de Trabalho (GTs) da ANCIB são temas especializados da CI 

(ANCIB, 2017), não é descabido afirmar que o Grupo de Trabalho (GT2) - Organização e 
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Representação do Conhecimento contribui para a afirmação de uma OC compreendida como 

um tema ou uma especialidade da CI.  Conforme Sales (2015, p.11), 

 

Essa abordagem encontra apoio na tradição que coloca a OC em diálogo 

direto com o tratamento temático da informação, desenvolvido no e para o 

ambiente informacional. A organização estrutural dos GTs da ANCIB 

corrobora com essa perspectiva, uma vez que a organização do 

conhecimento figura como um dos grupos de trabalho inseridos na Ciência 

da Informação.  

 

Segue alguns exemplos de trabalhos apresentados no GT2 da ANCIB em que se 

considera claramente a Organização do Conhecimento pertencente à Ciência da Informação, 

como no caso de Barbosa e Marcondes (2015, p.1) “Utiliza-se como base teórica 

principalmente a literatura da área da Ciência da Informação, em especial Organização do 

Conhecimento, com aportes da Ciência da Computação, em especial Modelos Conceituais”. 

Entre outros: 

 

A Organização do Conhecimento é área tradicional de pesquisa e ensino em 

Ciência da Informação. Grande parte da literatura nesta área trata do 

processo, das atividades e dos instrumentos especialmente desenvolvidos no 

tratamento de documentos para armazenamento, disseminação, recuperação 

e uso em sistemas e serviços de informação. Os diferentes tipos e demandas 

de informação tem demonstrado a crescente diversidade em organização do 

conhecimento em outros contextos de aplicação. (SOUZA, 2005, p.1) 

 

Em que é considerada “uma área tradicional” ou “atividade nuclear da Ciência da 

Informação”  

 

Considerando a Organização e Representação do Conhecimento (ORC) 

enquanto atividade nuclear da Ciência da Informação, dado seu caráter 

mediador entre a produção e o uso do conhecimento registrado e socializado, 

observa-se, notadamente na atualidade, quando o impacto das tecnologias de 

informação e da comunicação tem levado a uma agilização de processos, 

produtos e instrumentos, a necessidade de a área refletir sobre os aspectos 

atinentes ao desenvolvimento de seu próprio fazer, notadamente no que 

tange aos aspectos éticos incidentes. (GUIMARÃES; PINHO, 2006, p.1) 

 

Vista também como “linha tradicional de pesquisa” ou “disciplina da CI” 

 

A Organização do Conhecimento como linha tradicional de pesquisa na 

Ciência da Informação sempre ocupou papel de destaque na literatura da 

área no Brasil e no exterior. As atividades de representação e gestão da 

informação visando à recuperação da informação em diferentes contextos de 

produção e uso geraram teorias, métodos e técnicas para a construção de 

esquemas e tabelas de classificação, entre outras linguagens de representação 
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de informação, para atender a objetivos específicos de diferentes 

comunidades de usuários. (SOUZA; SILVA, 2007, p.2) 

 

A Ciência da Informação é uma disciplina voltada para o estudo da 

produção, circulação e uso da informação. Em uma cultura existem vários 

tipos de conhecimentos e podemos distingui-los por seus usos e pelos 

diferentes grupos sociais que os produzem. No âmbito da Ciência da 

Informação, a organização do conhecimento diz respeito ao desenvolvimento 

de teorias em determinadas áreas de assunto com o objetivo de elaborar 

instrumentos para representarem essas informações. (ALBUQUERQUE, 

2011, p.601) 

 

São vários os exemplos que abordam a Organização do Conhecimento como “campo 

de estudo” ou “disciplina específica” da CI, de fato a perspectiva mais explorada no âmbito 

nacional. 

 

O termo “organização do conhecimento” é reconhecido neste trabalho por 

designar um campo de estudo situado na ciência da informação na qual se 

desenvolvem atividades de representação do conhecimento para os mais 

variados propósitos e circunstancias, bem como nos mais diversos contextos 

de informação. (GUEDES; MOURA, 2016, p.2) 

 

O campo da Organização do conhecimento, disciplina específica da Ciência 

da Informação, área na qual desenvolvemos nossas pesquisas, tem dialogado 

com as diversas áreas que se preocupam com a elaboração de artefatos 

sociais de compartilhamento de informações e conhecimentos. Muitas vezes, 

o diálogo é recíproco, como ocorre com a Arquivologia, a Museologia e as 

Ciências da Computação. (KOBASHI, 2016, p.3) 
 

Outra perspectiva possível, no que se refere à relação entre OC e CI, é apresentada por 

Dahlberg (1993; 1995; 2006; 2014), fundadora da International Society for Knowledge 

Organization
1
 (ISKO). Para a autora, os fundamentos teóricos desenvolvidos no âmbito dos 

estudos de classificação e de tesauros podem ser empregados nas mais variadas formas de 

organização do conhecimento, especialmente no que se referem aos sistemas de 

representação. Segundo Dahlberg (1993), a essência teórica da organização do conhecimento 

é o fato de que toda organização do conhecimento deve ser baseada em unidades de 

conhecimento que, para a autora, se consolidam nos conceitos.  

 Entusiasta da ideia de uma OC como um campo autônomo e independente, a autora 

defende que a organização do conhecimento deveria ser ensinada a todos os estudantes no 

ensino universitário, especialmente aos alunos da área da Educação e de áreas ligadas às 

                                                 
1
 É a mais notável sociedade científica internacional responsável pela área de Organização do 

Conhecimento. Fundada em 1989, composta por um grupo interdisciplinar, de campos como a Ciência 

da Informação, Filosofia, Linguística, Ciência da Computação, entre outras. Tem por missão 

incentivar o desenvolvimento da pesquisa em OC. 
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atividades de lideranças política e empresarial. Dahlberg enaltece o potencial da OC ao 

afirmar que “only today has been recognized as being an autonomous field of knowledge” 

(1993, p.211, grifo nosso). 

Avançando na ideia de emancipação da organização do conhecimento, Dahlberg 

(2006) sugere que a OC pode ser entendida como uma nova ciência, ou uma nova disciplina 

científica. A autora propõe situar a OC em um sistema universal das ciências, entendendo ser 

a organização do conhecimento uma subárea da ciência.  

Dessa forma, a autora apresenta uma possível definição do objeto e da área de 

atividade da OC, que, segundo a mesma, estariam contidos no próprio nome, no qual 

organização indicaria o método, no sentido de atividade de construção e conhecimento 

designaria o objeto. 

 Dahlberg (2006) admite a subjetividade que o conceito de conhecimento abrange e a 

necessidade de uma representação tanto para a compreensão, como para a comparação na 

comunicação e verificação, a fim de torná-lo intersubjetivo.  

Sobre o objeto da OC, podem ser apresentados quatro níveis de representação, a saber: 

a) “elementos de conhecimento”, nos quais é possível entender as características de conceitos; 

b) “unidades de conhecimento”, que são os conceitos em si; c) “unidades de conhecimento 

maiores”, que são combinações de conceitos e; d) “sistemas de conhecimento”, que são 

composições de unidades de conhecimento ordenadas por uma estrutura lógica (DAHLBERG, 

2006).   

A respeito do método da OC, a autora pontua duas formas: a construção de sistemas de 

conceitos e a correlação de unidades de um determinado sistema de conceito com objetos da 

realidade. Acrescenta, ainda, que é pertinente considerar a ligação existente entre o método e 

atividade com o seu objeto (DAHLBERG, 2006).  

Assim, diferentemente da vertente inglesa do Tratamento Temático da Informação, 

que tradicionalmente aborda a OC no bojo da Ciência da Informação, a perspectiva de 

Dahlberg, que começa a ser alavancada a partir da década de 1990, postula uma OC autônoma 

e independente, pertencente a um sistema universal das ciências.   

Uma terceira perspectiva possível de ser notada na literatura internacional da 

organização do conhecimento é liderada por Hjorland (2003; 2008), que a partir da primeira 

década do século XXI trouxe a discussão de uma organização cognitiva do conhecimento, 

desempenhada nas atividades próprias das unidades de informação, tendo em conta a 

existência de uma organização social do conhecimento, levada a cabo pelas grandes formas de 

se organizar o conhecimento nas sociedades. Neste contexto, Hjorland (2008) traz uma 
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abordagem distinta para se pensar a OC e sua relação com a CI. Para o autor, a OC apresenta 

sim contornos de uma área autônoma, mas com intenso diálogo com a Ciência da Informação 

e com a Biblioteconomia.  

No entanto, para Hjorland (2003, p.87), “Organização do Conhecimento é um vasto 

campo interdisciplinar, muito mais amplo que Biblioteconomia e Ciência da Informação”.  

 

In the Library and Information Science community (LIS) Knowledge 

Organization (KO) means especially the records (which is done in KO) as 

well as the optimal way to utilize given records (which is done in 

information retrieval IR). KO is, however, a much broader concept. 

Knowledge is organized in, among other things: The social division of 

labour (e.g., in disciplines); Social institutions (e.g., in universities); 

Languages and symbolic systems; Conceptual systems and theories; 

Literatures and genres. (HJORLAND, 2003, p.87-88).  

 

Para o autor, a OC, enquanto campo do conhecimento carece de teorias sobre os seus 

conceitos mais fundamentais, pois sem teoria clara, não terá avanços na área. Assim, o autor 

apresenta algumas abordagens que podem ser trabalhadas em OC, tais como: a abordagem 

tradicional de classificação, por exemplo, Classificação Decimal de Dewey (CDD); a 

abordagem de análise facetada, elaborada por Ranganathan; a tradição da recuperação da 

informação (RI); abordagem cognitiva orientada para os usuários; abordagem bibliométrica e; 

abordagem de análise de domínio. No que diz respeito à interdisciplinaridade da OC, Hjorland 

(2008) destaca nomeadamente a Ciência da Informação, a Ciência da Computação, a 

Linguística, a Teoria do Conhecimento e da Organização Social.  

Possivelmente, a contribuição mais significativa de Birger Hjorland para as discussões 

relativas à interseção entre OC e CI esteja na distinção entre a organização do conhecimento 

em seu sentido mais estrito (narrow meaning), fortemente relacionado à Biblioteconomia e à 

Ciência da Informação, e a organização social do conhecimento, em um sentido mais 

abrangente (broader meaning). 

 

 2.2 A ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO ADOTADA NA PESQUISA 

 

Após a breve explanação de algumas das distintas abordagens a respeito da 

organização do conhecimento com relação à Ciência da Informação, torna-se relevante 

afirmar que o presente estudo será subsidiado teoricamente pela perspectiva que concebe a 

OC como um espaço investigativo que já alcança certa autonomia acadêmica e científica, mas 
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que certamente guarda ainda intensa relação com a CI, seja do ponto de vista institucional, 

seja do ponto de vista epistemológico.    

Para Hjorland (2008), a organização do conhecimento possui dois sentidos 

(dimensões): o sentido estrito (narrow meaning), e o sentido mais amplo do termo (broader 

meaning). No primeiro sentido, o autor explica que o conceito se refere às atividades próprias 

das unidades de informação, tais como classificação, catalogação, indexação, descrição de 

documentos etc. Neste caso, áreas ligadas à informação, como a Biblioteconomia e a Ciência 

da Informação, são disciplinas centrais para os processos de organização do conhecimento e 

elaboração de sistemas de organização do conhecimento. Nesse sentido, a preocupação é com 

a natureza e qualidade dos processos de organização do conhecimento. A esta dimensão da 

organização do conhecimento, Hjorland (2008) atribui o nome de organização intelectual ou 

cognitiva do conhecimento. Esse aspecto não é mecânico ou isento de parcialidade, porque, 

para o autor, o que torna o tipo de informação relevante para uma determinada tarefa, depende 

da teoria e dos critérios utilizados para representar o documento.    

No segundo sentido (broader meaning), a OC diz respeito às várias formas de se 

organizar o conhecimento nas sociedades, como, por exemplo, a divisão social do labor 

mental, a classificação das disciplinas e das profissões e a organização das mídias. Em outras 

palavras, trata-se de como o conhecimento é socialmente organizado e como a realidade é 

estruturada, e, nessa ocasião, Hjorland (2008) insere também a importância dos saberes 

próprios da Sociologia do Conhecimento e da Metafísica.   

Desenvolver a organização intelectual do conhecimento sem levar em conta a ampla 

perspectiva de organização social, não parece uma postura viável. A articulação de uma 

organização intelectual do conhecimento com a organização social do mesmo se conecta com 

as ideias de práticas documentárias apresentadas por Bernd Frohmann. Hjorland não 

negligencia as influências sociais ao organizar o conhecimento, e afirma que “There exists no 

closed ‘universe of knowledge’ that can be studied by KO in isolation from all the other 

science study of reality” (HJORLAND, 2008, p.87), ou seja, as duas perspectivas se 

entrelaçam, pois não há um ambiente particular quando se trata do processo de organização do 

conhecimento. Em outra afirmativa o autor pontua: 

  

There is no neutral platforms from which knowledge can be organized. The 

task is to mediate between different views and to develop arguments for a 

point of view that is in accordance with the goals and values of the 

organization for which the system is developed. (2008, p. 96). 
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Em outras palavras, não existe imparcialidade e é preciso encontrar equilíbrio entre 

diferentes perspectivas para realização desse processo. Para o autor, as suposições básicas de 

OC são relações semânticas entre conceitos, que devem ser entendidas como descobertas e 

construídas por disciplinas científicas, “KO as a Field study is concerned with the nature and 

quality of such knowledge organizing processes (KOP) as well as the knowledge organizing 

systems (KOS) used to organize documents, document representations and concepts.” 

(HJORLAND, 2008, p.86).  

De acordo com Frohmann (1994), já houve várias investidas para encontrar 

fundamentos objetivos para sistemas de organização do conhecimento (SOC), a saber: 

abordagens científicas – nas quais os sistemas se adéquam às representações da estrutura do 

mundo natural; as que exigem conformidade da representação das estruturas mentais, 

abordagens psicológicas, também nomeadas de cognitivas; as abordagens de linguagem, nas 

quais os SOCs mapeiam a estrutura da linguagem e por último, as abordagens pragmáticas, 

que dão ênfase na utilidade das organizações conceituais para o comportamento do usuário no 

sistema. No entanto, os quatro métodos podem ser combinados e aplicados. 

Frohmann (1994) diz que essas abordagens são dependentes de apelos às estruturas 

externas, que o fracasso ou sucesso dos resultados científicos, são consequências do êxito das 

estratégias de negociações sociais e essas estratégias envolvem uma rede social que é formada 

por elementos heterogêneos.  

 O pensamento de Bernd Frohmann corrobora com o pensamento de Birger Hjorland, 

quando o primeiro (FROHMANN, 1994) afirma que a produção científica, de teorias, fatos, 

hipóteses, resultados de laboratórios, não é um processo de conhecer e representar um mundo 

natural, objetivamente dado, pelo contrário, é um processo socialmente negociado, 

solidamente estabelecido, no âmbito cultural, econômico e político. Enquanto que o segundo, 

(HJORLAND, 2003), diz que a OC no aspecto narrow meaning está profundamente enraizada 

à OC no significado broader meaning. O autor expressa esse pensamento, entre outros casos, 

na seguinte citação: “The organization of knowledge in traditions, ideologies and paradigms 

may be seen as the combining concepts between the intellectual and the social organization. 

They are cognitive organizations based on social influences.” (HJORLAND, 2003, p.94). 

Após a explicação sobre a importância do aspecto social da organização do 

conhecimento, frisando que este e a organização intelectual estão imbricados, é pertinente 

destacar que o cerne da pesquisa será a organização do conhecimento em seu sentido estrito.  

Pois como afirma Hjorland (2003), os profissionais da informação têm interesse principal em 
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informações documentadas, e esse aspecto - narrow meaning - tem forte relação com a 

Ciência da Informação. 

Portanto, é preciso mediar diferentes pontos de vista, pois não existe neutralidade ou 

isolamento no processo de organização. O que se tem é uma correlação que não pode ser 

negligenciada ou subestimada. Fatores como instituições e usuários de informação 

influenciam significativamente este contexto, por isso, esses fatores serão delineados mais 

adiante ao longo deste trabalho, de modo a apresentar tanto o espaço quanto os atores 

envolvidos na conjuntura desta pesquisa.  

Para conduzir a presente investigação, em consonância à organização do 

conhecimento, serão adotados como aportes teórico-metodológico a abordagem facetada e o 

método analítico-sintético definidos por Ranganathan. Assim, apresentam-se no capítulo a 

seguir os subsídios teóricos e metodológicos, nos quais se fundamenta esta pesquisa. 
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3 CLASSIFICAÇÃO E INDEXAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DO CONHECIMENTO: 

FOCO NO MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO  

  

Conforme apresentado na Introdução desta dissertação, a vertente inglesa para a 

organização e representação do conhecimento se desenvolveu especialmente na relação 

classificação e indexação. Embora as histórias de ambas as abordagens sejam distintas e 

tenham, inclusive do ponto de vista instrumental, se desenvolvido com base em instrumentos 

e produtos diferentes, produtos notacionais no caso da classificação e produtos verbais no 

caso da indexação, ambas as perspectivas perseguem o aprimoramento na organização 

temática da informação para fins de recuperação da mesma. Dado o fato de que os subsídios 

teóricos para a presente investigação foram buscados nas abordagens de Kaiser e de 

Ranganathan, autores que transitaram e contribuíram tanto para a indexação quanto para a 

classificação, o presente capítulo abordará um pouco de ambas as abordagens, salvaguardando 

suas diferenças e aproximando suas convergências metodológicas, sobretudo no que se refere 

ao método analítico-sintético que consolida a abordagem facetada.  

A indexação é uma prática milenar que surgiu com a elaboração de resumos de obras 

para facilitar o acesso à informação escrita, por conta de muitas vezes não haver possibilidade 

de acesso ao documento num todo, fosse pelo fato de ser uma tábua de argila, que necessitava 

ser quebrada, ou pelo grande tamanho dos rolos de papiro. Depois, passou-se a construir 

sumários de livros, exemplo mais próximo do que se entende sobre indexação atualmente 

(WITTY, 1973). Para Lancaster,  

 

Indexação de assuntos e redação de resumos são atividades intimamente 

relacionadas, ambas implicam a preparação de uma representação do 

conteúdo temático dos documentos. O indexador descreve seu conteúdo ao 

empregar um ou vários termos de indexação, comumente selecionados de 

algum tipo de vocabulário controlado. (2004, p.06)  

 

A indexação é um dos meios pelo qual podemos representar a informação, para Cintra, 

“A indexação assim definida é, pois; uma ‘tradução lexical’ das unidades lexicais da língua 

em que está escrito o documento, para unidades lexicais de uma linguagem documentária” 

(1983, p.05). É um processo de representação que tem por objetivo expressar o conteúdo do 

documento/objeto indexado por meio de uma linguagem documentária. Procuram-se termos 

que possam resumir o objeto indexado de modo a representá-lo como um todo. A escolha - e 

consequentemente exclusão - de determinados termos tem que coincidir com regras sintáticas 
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e semânticas da terminologia de cada área específica, para que o objeto seja traduzido para 

uma linguagem de indexação.  

A relevância desses termos pode ser modificada no que depender do público; na forma 

que se realizará a procura pelo tipo de informação; na instituição que realiza o serviço; e, 

principalmente, no tipo de informação a ser representada (objeto). Para Lancaster (2004), a 

indexação abrange a etapa de análise conceitual e tradução, a primeira se resume em 

compreender o assunto do qual o documento trata, ao passo que a segunda se resume na 

substituição da análise para um conjunto de termos de indexação. Uma das características da 

indexação é a sua orientação para uma linguagem e área especializadas, o que requer um 

vocabulário específico, uma linguagem documentária.  

Linguagem documentária é aquela que padroniza os termos que serão utilizados, por 

isso ela adota terminologias de especialidades, seja no campo da ciência, da tecnologia ou 

mesmo das culturas. Os termos são organizados por um determinado grupo que decide como 

será o sistema da linguagem que, normalmente, tem um propósito específico de organização. 

Diferentemente da linguagem natural que, por sua vez, é de fácil compreensão, posto que faz 

parte do cotidiano dos sujeitos e, portanto, possibilita fluidez na comunicação do grupo, por 

não ter sido criada por uma pequena parcela de pessoas. Entretanto, justamente, por ser muito 

mais simbólica do que a linguagem documentária, também pode provocar ruídos de 

comunicação, principalmente se utilizada fora de seus contextos culturais. Talvez, por isso, a 

linguagem documentária seja a mais adequada no processo de indexação em unidades 

especializadas.  

Novellino (1998, p.146) considera que “linguagens formalizadas são imprescindíveis 

para ações de transferência da informação (ou comunicação formal da informação), mas elas 

têm que refletir uma preocupação com o aspecto comunicacional e não representacional da 

linguagem.”, ou seja, os termos ou palavras-chave não podem ser aleatórios, e sim, devem 

agregar valor comunicacional. Nesse contexto é apresentada a linguagem de transferência da 

informação, que segundo Novellino (1998, p.139) 

 
É essa também a diferença entre linguagem documentária e linguagem de 

transferência da informação. A primeira representa o significado do texto, e 

a segunda vai buscar o significado do texto considerando o processo de 

comunicação entre aquele que produz e aquele que procura utilizá-la.   

   

 De acordo com Narukawa e Sales (2012), as linguagens documentárias 

operacionalizam tanto a etapa de representação, como a etapa posterior, de recuperação da 

informação, pois são meios de controle terminológico. Percebe-se que no domínio da 
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anatomia humana, existe uma preocupação com os termos utilizados, que consideram a 

posição anatômica para melhor compreensão do pesquisador, por exemplo: anterior - 

posterior; direito - esquerdo; medial – lateral, entre outros para facilitar a identificação e 

posição da estrutura no corpo humano.  

O período de intensificação nos estudos e desenvolvimento da indexação foi a segunda 

metade do século XIX e primeira do século XX. Entretanto, como dito anteriormente, os 

primórdios da indexação se situam na Idade Antiga, com as tábuas de argila e com os resumos 

de rolos de papiro, assim como os sumários de obras acadêmicas no período medieval e o 

surgimento da palavra-chave, que é de fundamental importância na indexação até os dias de 

hoje (SALES, 2012).  Em 1877, foi fundada uma associação de indexadores, na Inglaterra, 

denominada Index Society, que funcionou por quatorze anos com o intuito de elaborar índices 

de obras que ainda não tinham esse recurso (KNIGHT, 1968). De acordo com Sales (2012), 

alguns acontecimentos e iniciativas, de especial maneira na Inglaterra, marcaram a 

intensificação do trabalho de indexação, que deixou de ser mera construção e publicação de 

instrumentos e passou a imprimir contornos de uma abordagem mais metodológica, a saber: 

criação da Society of Indexers, em 1957; publicação da British Standard Institution’s 

Recomendations for the preparation of indexes e, fundação do prêmio Wheatley Medal, em 

1961 (prêmio que contemplava anualmente o melhor índice publicado em língua inglesa); 

eventos realizados na Inglaterra que incentivaram pesquisas e aperfeiçoamentos de técnicas de 

indexação; padronização e publicação de artigos sobre o tema, proporcionada pelo periódico 

The Indexer. Tais acontecimentos fizeram com que a abordagem predominantemente 

instrumental do fazer indexação ganhasse ares mais rigorosos e metodológicos. Pode-se 

afirmar, segundo Sales (2012), que o século XX marcou uma transição entre a abordagem 

instrumental e a abordagem metodológica da indexação.  

Cabe destacar que na presente pesquisa a abordagem do Tratamento Temático da 

Informação (TTI) utilizada é a de linha inglesa, denominada indexação (indexing) que, 

conforme Narukawa e Sales (2012), “amplia a atenção do fazer bibliotecário também para os 

centros especializados de documentação, concebendo iniciativas de caráter teórico para a 

concepção de linguagens de indexação, tesauros, tendo como produto de TTI os índices.”. 

Embora a indexação reúna elementos tanto da catalogação de assuntos, como da classificação 

de assuntos, aquela possui aspectos diferenciais com relação a essas últimas, por exemplo, o 

interesse pela informação especializada e a proximidade entre bibliotecas e centro de 

documentação (SALES, 2012).  
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Em suma, a indexação, que se inicia voltada para a construção de índices, foi 

ganhando espaço ao longo do tempo e adquiriu caráter teórico e metodológico, e hoje se 

caracteriza como um tema, ou um espaço investigativo, fortemente presente no âmbito da 

Ciência da Informação numa interface com outras áreas, como a Linguística, a Terminologia, 

a Informática, entre outras.    

Inúmeras são as possibilidades de se abordar a classificação no universo da 

organização do conhecimento. Entretanto, um ponto de convergência entre as mais diversas 

abordagens pode ter sido apresentado por Burke (2003) quando afirmou que a classificação é 

parte fundamental no desenvolvimento de qualquer conhecimento. Tomando tal afirmação 

como um pressuposto válido, é possível afirmar que os estudos de classificação podem ocupar 

um papel preponderante nas discussões da organização do conhecimento, não somente por 

tentarem classificar assuntos, mas também por tentarem compreender o desenvolvimento do 

conhecimento, como o fez o bibliotecário indiano Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-

1972). 

No entanto, antes de procurar compreender as contribuições de Ranganathan para a 

classificação de assuntos e para a organização do conhecimento, considera-se prudente 

contextualizar, mesmo que brevemente, o desenvolvimento histórico das classificações 

tradicionalmente estudadas no âmbito biblioteconômico.    

  Para Langridge (1977), a classificação está em toda atividade humana. O autor afirma 

que nenhum pensamento, ação ou organização poderia existir a despeito da classificação, ou 

melhor, a despeito do ato de classificar.  Seguindo a mesma linha de raciocínio, Piedade 

(1977, p. 8) expõe que classificar “é um processo mental habitual ao homem, pois vivemos 

automaticamente classificando coisas e ideias, a fim de as compreender e conhecer”. Nesse 

sentido, classificar se configura como algo inerente ao ser humano e está, voluntariamente ou 

não, presente no cotidiano da vida em sociedade. 

Em linhas gerais, Vickery (1980) definiu a ação de classificar como o ato de formar 

classes agrupando entidades de acordo com suas características semelhantes. Desse modo, não 

é descabido afirmar que a formação sistemática de classes, bem como a ordenação e arranjo 

das mesmas, segundo um método qualquer, é, por definição, o que se pode chamar de 

classificação ou sistema de classificação. Porém, segundo Dahlberg (1979), a sistematização 

das classificações enquanto instrumentos voltados às ciências, ou melhor, a elaboração de 

classificações com bases teóricas e metodológicas definidas, teve início somente a partir de 

1491, após o humanista e poeta italiano Ângelo Poliziano publicar a obra Panepistemon, que 

segundo Dahlberg (1979, doc. html) consistia em “um plano destinado não a ser o esboço de 
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um texto mas a mostrar esquematicamente as relações entre as ciências ou áreas do 

conhecimento”. Para a autora, somente a partir deste momento as classificações deixam de 

pertencer ao status de arte, elaboradas com bases intuitivas, e passam a alcançar um status 

científico.  

Além da distinção entre a arte de classificar e a ciência de se fazer classificação 

apresentada por Dahlberg (1979), outra distinção presente nos estudos biblioteconômicos foi 

trazida por Piedade (1977) ao tipificar as classificações segundo suas finalidades. Para a 

autora, uma classificação era tida como “filosófica” na medida em que seu propósito fosse dar 

lugar aos saberes e aos conhecimentos por meio do exercício de abstração, normalmente 

realizado pelos filósofos. Por outro lado, uma classificação seria do tipo “bibliográfica” na 

medida em que além de conceber um relacionamento lógico entre os assuntos fosse elaborada 

com o propósito de organizar coleções de bibliotecas. 

No tocante às classificações filosóficas, a literatura costuma dar lugar de destaque aos 

esforços surgidos inicialmente na Grécia Antiga, como a divisão dos saberes em Física, Ética 

e Lógica, concebida por Platão (428 a.C. - 347 a.C.) em A República; a divisão tripartitiva que 

classificava os saberes em Teóricos, Práticos e Poéticos, bem como a definição de categorias
2
 

ontológicas, propostas por Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) e; a árvore de Porfírio (233-305), 

que consolidava a relação dicotômica iniciada por Aristóteles. Segundo Schreiner (1979), as 

influências gregas nas classificações filosóficas que se sucederam ao longo dos séculos são 

percebidas nos trabalhos de pensadores como A. Poliziano (1454-1494), M. Nizolio (1498-

1556), J. Huarte (1535-1592), F. Bacon (1561-1626) e G. W. F. Hegel (1770-1831), que 

desenvolveram lógicas classificatórias baseadas em divisões tripartitivas. Acrescenta-se aí a 

lógica dicotômica, empregada até hoje para a formação de classes em sistemas de 

classificação.  

A classificação das ciências no período medieval e em parte da Idade Moderna pode 

ser observada, como o fez Burke (2003), nos currículos das universidades europeias, que 

estavam organizados em três conjuntos de disciplinas: Trivium, conjunto das disciplinas 

voltadas à linguagem (ciências elementares); Quadrivium, conjunto das disciplinas voltadas 

aos números (ciências avançadas) e; Estudos Superiores, que, até meados de 1450, limitava-se 

em Teologia, Direito e Medicina.  

Schreiner (1979) destaca também Descartes (1596-1650), Hobbes (1599-1679), Locke 

(1632-1704), Leibnitz (1646-1715), Benthan (1748-1832), Ampère (1775-1836), Comte 

                                                 
2
 As categorias aristotélicas apresentadas no livro Categorias são: Substância; Quantidade; Qualidade; 

Relação; Lugar; Tempo; Estado; Posse; Fazer; Sofrer.  
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(1798-1857), Stuart Mill (1806-1873), Spencer (1820-1903) e Wundt (1832- 1920) como 

autores de classificações que propunham uma ordem lógica para os conhecimentos.   

Relativo às classificações bibliográficas ou classificações de bibliotecas, a literatura 

destaca o século XIX como um espaço de desenvolvimento que merece atenção especial. 

Embora algumas classificações já viessem sendo elaboradas e utilizadas em bibliotecas 

ocidentais nos séculos XVII e XVIII, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, somente 

no século XIX as classificações de bibliotecas ganharam espaço e notoriedade a ponto de 

conquistar uma dinâmica de trabalho e uma interlocução mais sólidas. Em período anterior ao 

século XIX, como afirma La Montagne (1961), não havia canais formais para a troca de ideias 

e os bibliotecários trabalhavam as questões das classificações de maneira isolada. Somente 

após a segunda metade do século XIX este cenário começou a se modificar nos Estados 

Unidos.  

La Montagne (1961), que dividiu a história das classificações das bibliotecas norte-

americanas em pré-história e história, afirma que a década de 1870 foi um divisor de águas 

para os estudos de classificações de bibliotecas naquele país, atribuindo a esta década o início 

da história das classificações bibliográficas americanas. Segundo Schneider (1934), “The 

work of developing bibliographical classification schemes began later in the United States 

than in other countries, but once begun it was carried on with great zeal. Interest in 

classification first arose in the United States in the seventies” (SCHNEIDER, 1934, p. 210).  

Foi justamente na década de 1870 que o filósofo e educador norte-americano William 

Torrey Harris surgiu como figura central no universo das classificações de bibliotecas, não 

somente para os Estados Unidos, mas para todo o mundo ocidental, uma vez que a base de sua 

classificação repercutiria diretamente nas classificações bibliográficas de maior influência no 

âmbito internacional, a Classificação Decimal de Dewey (CDD) e a Classificação Decimal 

Universal (CDU). Conforme afirmam Comaromi (1976), Weigand (1996; 1998) e Olson 

(2011), as classes principais do sistema decimal de Dewey foram definidas com base na 

estrutura da classificação elaborada por Harris em 1870, período em que o mesmo ocupava o 

cargo de superintendente das escolas públicas de St. Louis. Da mesma forma, segundo os 

autores, as subclasses e as seções do sistema de Dewey foram baseadas nas estruturas dos 

cursos e textos dos professores do Amherst College (Massachusetts, EUA), entre os anos de 

1870 e 1875. Weigand (1996; 1998) publicou trechos de uma carta datada em 9 de maio de 

1873 onde Dewey escreve à Harris pedindo mais informações a respeito do arranjo da 

classificação da Biblioteca de St. Louis.  
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Neste período, embora o pragmatismo de Peirce, James e Holmes Jr. já ensaiasse seu 

aparecimento, o ambiente acadêmico e profissional no qual Harris estava inserido se 

encontrava fortemente influenciado pelo idealismo hegeliano, influência que refletiria 

também entre os pensadores do Amherst College, onde se encontrava Melvil Dewey 

(WEIGAND, 1996; OLSON, 2011). Segundo o biógrafo de Harris, Leidecker (1946), no ano 

de 1873 Harris e Dewey estavam bastante próximos, unidos não somente pelas classificações 

de bibliotecas, mas também pelo interesse na reforma ortográfica da língua inglesa nos EUA.  

Segundo Sales (2012), a partir deste período, nos Estados Unidos, a classificação 

começou a desempenhar sua função mais aplicada para a organização da informação, ou seja, 

dar ordem aos conhecimentos materializados, servindo de base para a organização física das 

coleções e a consequente localização dos documentos. Enquanto nos Estados Unidos Harris, 

Cutter e Dewey foram figuras que claramente investiram esforços para a organização 

sistemática dos assuntos existentes nos livros das bibliotecas, na Europa, Otelt e La Fontaine 

se dedicaram à organização de informações bibliográficas de documentos das mais variadas 

naturezas, que culminaria, anos mais tarde, na publicação da CDU, em 1905 (SALES, 2012). 

Como a CDU foi elaborada com base na quinta edição da CDD, apresentando quase nenhuma 

modificação nas classes principais de Dewey, obviamente que a classificação de Harris foi 

perpetuada também pela ampla aceitação da CDU no universo científico europeu. Desse 

modo, observa-se que a classificação desenvolvida por Harris, exerceu grande influência nas 

classificações americanas e europeias, imprimindo sua presença de maneira especial na 

dimensão teórica do discurso científico relativo às classificações de bibliotecas, tanto na 

América quanto na Europa.       

Harris elaborou uma classificação para as bibliotecas das escolas públicas de St. Louis 

com base na filosofia hegeliana invertendo a lógica da classificação filosófica definida por 

Francis Bacon, em 1605. Bacon, pautado pelas faculdades mentais humanas, havia 

determinado a seguinte ordem para classificar os saberes: Memória (História), Imaginação 

(Poesia) e Razão (Filosofia). A classificação de Harris invertia a ordem das classes de 

conhecimento para: Razão (Ciências); Imaginação (Arte) e Registro (História). Segundo 

Barbosa (1969), Foskett, (1973), Piedade (1983), Wiegand (1996) e Olson (2011), a 

classificação de Harris foi indiscutivelmente o ponto de partida para a sistematização da 

classificação de Dewey. 

Influenciado por Harris, o bibliotecário norte-americano Melvil Dewey (1851-1931) 

definiu as dez classes principais de conhecimento de sua classificação: Generalidades, 
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Filosofia, Religião, Ciências Sociais, Línguas, Ciências Puras, Ciências Aplicadas, Artes, 

Literatura e História/Geografia/ Biografia. Para Sales (2012) 

 

É notória a convergência entre as classes de Dewey e de Harris, ambos 

iniciam com os saberes relacionados à razão e à cientificidade, passam pelos 

saberes relacionados à arte imaginativa, e chegam aos registros de memória. 

O pioneirismo de Dewey, portanto, não se assenta na definição de suas 

classes, Harris já havia de certa forma antecipado esse pensamento lógico (p. 

28). 

 

Segundo o mesmo autor, a contribuição fundamental de Dewey estava, 

principalmente, na definição de dez classes de assuntos principais, na subdivisão de cada uma 

das dez classes em dez subclasses e de cada subclasse em mais dez seções, o que 

proporcionava um arranjo sistemático de assuntos gradativamente mais específicos. Para 

Foskett (1973), a representação pragmática desses assuntos por meio de notações numéricas 

pautadas em casas decimais propiciava ao sistema de Dewey pontos fortes como a localização 

relativa e a especificação detalhada de assuntos.  

Conforme afirma Piedade (1983), no ano de 1876, a primeira edição da classificação 

de Dewey foi publicada anonimamente sob o título A Classification and Subject Index for 

Cataloguing and Arranging of Books and Pamphets of a Library. Somente nas edições 

subsequentes a classificação ganharia o nome Dewey Decimal Classification (Classificação 

Decimal de Dewey – CDD).  

Questionando a classificação de Dewey, Charles Ammi Cutter (1837-1903) elaborou 

uma classificação denominada Expansive Classification (1891 e 1893), dividida, por sua vez, 

em sete níveis de complexidade, sendo o primeiro nível mais básico (muito geral), o segundo 

menos geral, o terceiro menos ainda e assim sucessivamente até o nível sete, o mais detalhado 

(SALES, 2016). A ideia de Cutter era refletir um sistema evolucionista, seguindo as ideias da 

História Natural, pois cada assunto, ou parte de assunto, era alocado em uma ordem que 

respeitava o aparecimento do respectivo assunto na natureza (PIEDADE, 1977). Ou seja, na 

classe Zoologia, os conceitos estavam organizados dos protozoários aos primatas. As classes 

principais da classificação de Cutter foram apresentadas em obras como de Sayers (1955), 

Barbosa (1969) e Piedade (1977).  

Segundo Mills (1960), Barbosa (1969), Foskett (1973) e Coates (1988), a 

Classificação de Cutter influenciou o desenvolvimento da Classificação da Library of 

Congress (LC), sobretudo na definição das classes principais. A Library of Congress 

Classification (LCC) é uma classificação do tipo utilitarista, ou seja, uma classificação 
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desenvolvida a partir das necessidades da própria coleção, sem bases científicas ou filosóficas 

que justifiquem o encadeamento de seus assuntos e características de expansão, conforme o 

crescimento do acervo preconizado por Cutter, que foi mantida na LCC (BARBOSA, 1969; 

FOSKETT, 1973; PIEDADE, 1977).  

Na Europa, a partir da criação da Classificação Decimal Universal (CDU), publicada 

inicialmente em 1905, desenvolvida por Paul Otlet (1868-1944) e Henri La Fontaine (1853-

1843), as classificações bibliográficas alcançaram “uma cientificidade decorrente de uma 

praxe profissional que transbordava os limites das bibliotecas e dialogava com as 

especificidades organizacionais dos centros de documentação” (SALES, 2016, p.63). Baseada 

na classificação de Dewey, a CDU adotava sinais gráficos e já esboçava uma tentativa de 

classificação em facetas, que surgiria conscientemente apenas com a Classificação de Dois 

Pontos de Ranganathan (SALES, 2014). Os dispositivos sintagmáticos que traduziam a 

linguagem verbal comum por meio de notações fizeram da CDU o primeiro sistema de 

classificação a viabilizar a síntese de dois ou mais assuntos de classes distintas. Nesse sentido, 

a CDU avançaria limitações notacionais da CDD e empregava em suas notações sistemas 

semióticos que representavam diferentes ligações entre os assuntos. As notações da CDU 

eram formadas por números, letras, símbolos gregos, marcas de pontuação, ou ainda a 

combinação de todos eles.  

Ao tomar a distinção teórica proposta por Ranganathan (1967 apud Campos, 2001), 

em que as classificações poderiam ser divididas em classificações de base teórica descritiva e 

classificações de base teórica dinâmica, é possível afirmar que as classificações de bibliotecas 

desenvolvidas neste período foram elaboradas sob uma perspectiva teórica descritiva. Ou seja, 

tanto a classificação da Library of Congress, quanto as classificações elaboradas por Harris, 

Dewey, Cutter, Otlet e La Fontaine (e é possível unir a este rol de sistemas classificatórios as 

classificações de James D. Brown e de Henry E. Bliss – ver, Foskett, 1973) são sistemas 

descritivos de classificação. Segundo Sales (2016), que nomeou este período anterior a 

Ranganathan de período da descrição dos assuntos, todos esses sistemas  

 

[...] descreviam os assuntos e suas relações de acordo com determinado 

momento histórico. A ordem e as relações dos assuntos eram 

predeterminadas de maneira prescritiva e seguiam hierarquias rígidas, onde 

os assuntos normalmente estavam relacionados sob uma lógica de 

subordinação uns aos outros. Embora a rigidez desses relacionamentos entre 

os assuntos fosse relativizada por relações do tipo associativas (relações 

semânticas não-hierárquicas), ou por dispositivos sintagmáticos, como no 

caso da CDU, o fato é que a base estruturante das classificações descritivas, 
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pré-estabelecida no momento em que a classificação é elaborada, está 

definida e pronta para ser utilizada (SALES, 2016, p. 63-64).  

 

Trata-se de classificações cujas relações entre as classes de assuntos normalmente são 

guiadas pela lógica top-down (do mais geral para o mais específico). Para Souza (2016) 

 

É reconhecido que o século XIX foi a época áurea dos esquemas gerais de 

classificação bibliográfica, ou seja, dos que abarcam o universo do 

conhecimento como um todo. Dentre os diferentes esquemas construídos, 

destacamos cinco entre os mais representativos pelas diferentes 

contribuições que trouxeram ao complexo processo de classificação em 

bibliotecas: Classificação Decimal de Dewey (CDD), Classificação Decimal 

Universal (CDU), Classificação de Assuntos de Brown, Classificação 

Bibliográfica de Bliss e a Classificação dos Dois Pontos de Ranganathan 

(CC) [sendo este último idealizado e publicado no século XX] (SOUZA, 

2016, p. 84-85).    

 

Nas primeiras décadas do século XX, período em que a utilização de classificações 

descritivas estava consolidada em bibliotecas ocidentais, Ranganathan propôs uma nova 

perspectiva para a construção de sistemas de classificação, respaldado pelo conceito de 

facetas. Esta nova abordagem, norteada pelo método analítico-sintético, pode ser entendida, 

segundo Sales (2012; 2016), como um divisor de águas na história das classificações de 

biblioteca e da organização do conhecimento. 

 

3.1 A ABORDAGEM FACETADA DE RANGANATHAN 

 

As ideias do professor, matemático, bibliotecário e classificacionista indiano Shiyali 

Ramamrita Ranganathan para o universo das classificações bibliográficas, que culminou em 

uma transformação na forma de se classificar assuntos, serão aqui abordadas de modo a 

compreender um pouco mais a fundo sua contribuição teórica e metodológica à organização 

do conhecimento (OC). Certamente Ranganathan não foi o primeiro a lançar mão de uma 

perspectiva logicamente fundamentada para desenvolver um sistema de classificação para 

bibliotecas - conforme apresentado mais acima, Harris e Cutter já haviam feito isso. No 

entanto, parece claro que Ranganathan foi o primeiro, dentre os classificacionistas da 

Biblioteconomia, a se preocupar com a declaração de suas bases teóricas, de modo a 

fundamentar seu sistema e, ao mesmo tempo, instrumentalizar seus utilizadores. De acordo 

com Campos (2001), Ranganathan teve o cuidado de apresentar uma teoria sólida e 
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fundamentada com potencial para elevar a classificação a um nível de disciplina 

independente. 

  Nascido em 1892, após ter cursado Educação e cursado mestrado em Matemática na 

Universidade de Madras, Índia, Ranganathan estudou Biblioteconomia por um ano em 

Londres, em 1924, para, posteriormente, assumir o cargo de bibliotecário da biblioteca da 

universidade em que se formou. As influências da filosofia indiana brâmane, bem como os 

estudos na área das ciências exatas e na área biblioteconômica, foram fundamentais para o 

desenvolvimento e para a sistematização de sua teoria. Após estudar na School Librarianship 

da London University, participar de aulas ministradas por W. C. Berwick Sayers, um 

destacado representante no âmbito das classificações, estagiar no British Museum e na 

Croydon Public Libraries e visitar várias bibliotecas públicas de Londres, Ranganathan 

observou que os acervos das bibliotecas londrinas careciam de relação entre os temas 

representados. Ao regressar à Índia em 1925, Ranganathan passou a desenvolver trabalhos 

substanciais para a área da Biblioteconomia - que hoje refletem também nos estudos da 

organização do conhecimento e da Ciência da Informação. Fundou, em 1928, a Madras 

Library Association e ministrou o primeiro curso para formação de bibliotecários em seu país. 

Escreveu, ainda, cerca de cinquenta livros e mil e quinhentos artigos na área biblioteconômica 

(CAMPOS, 2001; RIZZI, 2016; SALES, 2012; SOUZA, 2016). 

Dentre as influentes contribuições do autor para a área, as Cinco Leis da 

Biblioteconomia talvez sejam aquelas que mais tenham impactado na prática e na teoria 

biblioteconômicas ao longo do século XX, a saber:  

1) os livros são para serem usados  

2) a cada leitor o seu livro  

3) a cada livro seu leitor  

4) poupe o tempo do leitor  

5) a biblioteca é um organismo em crescimento.  

Esses preceitos são utilizados até os dias de hoje e considerados fundamentais, válidos 

e indispensáveis. Conforme Rizzi (2016), a primeira lei incentiva o acesso aos livros, 

contrapondo a tradicional perspectiva em que atribuía às bibliotecas o papel de apenas 

armazenar e preservar documentos. A segunda lei remete ao caráter universal e organizacional 

e aos diferentes tipos de bibliotecas. A terceira sugere que todo livro pode ser relevante a 

alguém – e aqui, o termo livro pode ser substituído por informação. A quarta lei se refere ao 

tempo gasto do leitor para encontrar a informação desejada, voltando-se à organização e aos 

serviços da biblioteca em função do usuário. A quinta lei de Ranganathan consiste em uma 
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conclamação para que a biblioteca não estagne, para que a mesma seja vista como uma 

instituição viva e ativa. Certamente, essas cinco leis podem parecer simples e óbvias, porém 

são de grande potencialidade, usadas como base para contextos atuais como o da web, a 

exemplo do trabalho apresentado por Noruzi (2004), em que a autora conclui que elas são 

aplicáveis a esse meio e propõe as cinco leis da web a partir das diretrizes ranganathianas.  

 Em 1933, Ranganathan publicou a primeira edição da Colon Classification, 

conhecida no Brasil como Classificação dos Dois Pontos. O nome da classificação se deve ao 

fato dos códigos dos diferentes assuntos serem relacionados na notação de Ranganathan por 

meio de dois pontos (:). Ao todo foram seis edições e uma reimpressão publicadas da Colon 

Classification (CC). Para Souza (2016), embora a CC não tenha sido utilizada amplamente 

em diferentes países do mundo, não há como contestar que a mesma significou uma referência 

nos estudos de classificação em bibliotecas, sobretudo por sua contribuição na esfera teórica.  

De acordo com Sales (2012, p. 81) “A classificação com base em facetas de assuntos 

transcende o papel das classificações lineares e rigorosamente hierárquicas existentes até 

então, configurando um novo modo de classificar”. Na medida em que trabalhava no 

desenvolvimento de novas edições da CC, Ranganathan publicava também obras que 

explicavam e ao mesmo tempo influenciavam a abordagem de sua classificação. Tais obras, 

como Prolegomena to Library Classification (1937), Library Classification: Fundamentals 

and Procedures (1944) e Elements of Library Classification (1945), além de artigos que 

versavam sobre a classificação facetada, convergiam ao tratar dos aspectos atinentes à 

classificação facetada, delimitando, como no caso do Prolegomena, regras manifestadas em 

cânones e princípios. Essa combinação entre as explicações teóricas e metodológicas trazidas 

por Ranganathan em suas obras com a experimentação aplicada de sua Colon Classification 

criou um terreno fértil para a configuração de uma teoria baseada no conceito de facetas, 

denominada Teoria da Classificação Facetada.    

Considerando quatro escolas de teorias para a compreensão da organização do 

conhecimento, a saber: racionalismo, empirismo, pragmatismo e historicismo, Hjorland 

(2014) afirma que a análise facetada se baseia na abordagem racionalista. De acordo com o 

autor, as teorias racionalistas de OC sugerem que a partir de um conjunto básico de 

categorias, os assuntos são construídos logicamente. Sales (2012) prefere não abordar tais 

escolas teóricas como absolutamente excludentes e afirma que é possível observar em 

Ranganathan uma postura tanto racionalista quanto pragmática. Segundo o autor, a teoria 

proposta por Ranganathan é racionalista na medida em que estabelece um corpo de 

explicações lógicas para nortear racionalmente as formações de classes (renques e cadeias) 
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com base na identificação de facetas, da mesma forma que estabelece uma série de regras não 

somente para a formação de classes, mas também para a ordenação e arranjo dos conceitos 

dentro das classes. Por outro lado, a Teoria da Classificação Facetada também manifesta uma 

postura pragmática na medida em que sua realização se concretiza por meio de um método 

analítico-sintético inicialmente racionalista, mas com forte preocupação com o uso e com a 

utilidade de seu uso. É como se a teoria de Ranganathan tivesse como ponto de partida o 

racionalismo e como ponto de chegada o pragmatismo. Para o racionalismo a “verdade” só 

pode ser alcançada pela razão ou pela verificação racional (HESSEN, 1987), ao passo que 

para o pragmatista, a “verdade” está no fim prático e eficiente, o “verdadeiro” significa o útil, 

o valioso e o fomentador da vida. Mesmo tendo em conta a distinção clara entre o racionalista 

e o pragmatista – para o primeiro o homem é fundamentalmente um ser teórico ou pensante; 

para o segundo o homem é principalmente um ser prático, de vontade e ação (HESSEN, 1987) 

– Sales (2012) vislumbra a possibilidade de que ambas as perspectivas se encontram na teoria 

de Ranganathan. Quando o classificacionista indiano estabelece seus cânones e princípios, ele 

não está apenas preocupado em orientar racionalmente seu público e fundamentar sua teoria, 

mas também preocupado com o funcionamento e com a aplicação de sua classificação, que 

em última instância, realiza-se e faz sentido na ação prática da organização de livros. Difícil 

seria afirmar que uma classificação de biblioteca não tem um fim prático, cujo sentido se 

verifica em sua utilidade e validade. 

Para Hjorland (2014, p. 371), por mais que existam elementos empíricos e até 

pragmáticos nos princípios metodológicos de Ranganathan, esses elementos são periféricos e 

por isso não alteram o entendimento da análise facetada como uma abordagem racionalista. Já 

para Souza (2016, p. 85 grifo nosso), a teoria ranganathiana é de “inestimável contribuição de 

natureza filosófica, conceitual, teórica e prática para a Biblioteconomia”, ou seja, sua teoria 

fundamenta uma classificação que tem um fim pragmático. Aqui se evidencia uma 

conformidade com Hjorland (2014), ao considerar a teoria desenvolvida por Ranganathan de 

abordagem racionalista, porém, concordando também com Sales (2012) e Souza (2016) no 

que se refere ao aspecto pragmático da teoria, pois para esses últimos, os elementos 

pragmáticos não parecem periféricos, mas sim definitivos para a classificação. Desse modo, 

opta-se não pela exclusão das escolas teóricas propostas por Hjorland (2014), mas pela junção 

entre as diferentes escolas.   

De acordo com Souza (2016, p.88), pode-se afirmar que “a contribuição de 

Ranganathan à classificação foi, é e será sempre de fundamental importância para estudos e 

pesquisas em Biblioteconomia, Documentação, Ciência da Informação, Ciência da 
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Computação e em outras áreas do conhecimento”. A seguir, explana-se a Teoria da 

Classificação Facetada com o enfoque voltado ao conceito de facetas, essencial para a 

proposta dessa pesquisa. 

 

3.2 ORGANIZANDO COM FACETAS  

 

Para compreender um pouco mais a Teoria da Classificação Facetada, partir-se-á das 

distinções ranganathianas a respeito dos diferentes tipos de sistemas de classificação, bem 

como das diferentes bases teóricas para construção de classificações, para, posteriormente, 

adentrar aos aspectos mais fundamentais da teoria de Ranganathan.  

De acordo com Campos (2001, p. 29), a “problemática dos Sistemas de Classificação 

existentes sempre foi a adequação dos assuntos tratados nos documentos à estrutura 

classificatória existente nos esquemas”. Para explicar seu modo de ver, Ranganathan dividiu 

as classificações tendo por base a teoria descritiva e teoria dinâmica do conhecimento. Vale 

destacar que não existe essencialmente uma teoria descritiva ou uma teoria dinâmica, essas 

foram nomenclaturas criadas pelo próprio Ranganathan para traçar suas distinções e mostrar 

o que sua classificação inovava com relação as demais. A teoria dinâmica, se contrapondo à 

teoria descritiva, considera a dinamicidade existente no processo de conhecimento humano. 

O que, até então, não era observado nas estruturas classificatórias, que se caracterizavam por 

serem predefinidas e inflexíveis. (CAMPOS, 2001; SALES, 2012). 

Portanto, os sistemas de classificação ou eram construídos com base na teoria 

descritiva ou pautados na teoria dinâmica. Além de nomear as bases teóricas sob as quais os 

sistemas de classificação eram construídos, Ranganathan propôs também uma divisão quanto 

ao tipo de sistemas classificatórios construídos sob tais perspectivas.  

Dentre as classificações descritivas, o autor chamou de classificações enumerativas 

aquelas compostas apenas por uma tabela que tinha por objetivo enumerar todos os assuntos 

(gerais e específicos) (CAMPOS, 2001). Um exemplo de uma classificação do tipo 

enumerativa é a classificação da Library of Congress (LC). Outro tipo de classificação 

descritiva destacada por Ranganathan eram as chamadas classificações semi-enumerativas, 

ou quase-enumerativas, que eram compostas por uma tabela de assuntos de base e algumas 

tabelas de assuntos auxiliares, que serviriam para especificar um pouco mais os assuntos 

principais (CAMPOS, 2001). O exemplo mais conhecido desse tipo de classificação é a 

Classificação Decimal de Dewey (CDD). Tocante ainda às classificações construídas sob 

uma perspectiva descritiva, Ranganathan chamou de esquemas semi-facetados, ou quase 
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facetados, as classificações compostas por uma tabela de assuntos principais, algumas tabelas 

de assuntos auxiliares comuns e outras contendo assuntos auxiliares especiais. Desse modo, 

as especificidades dos assuntos alcançariam maior exaustividade que as classificações dos 

tipos semi-enumerativas (CAMPOS, 2001). Outra característica marcante nas classificações 

semi-facetadas é a adoção de sinais gráficos que ampliavam as possibilidades de 

relacionamento entre assuntos de diferentes classes e, além do mais, marcavam 

explicitamente facetas específicas. A Classificação Decimal Universal (CDU) é um bom 

exemplo de uma classificação semi-facetada (CAMPOS, 2001; SALES, 2012).  

Observa-se que a postura teórica de Ranganathan o levou a nomear e caracterizar os 

esquemas classificatórios existentes até então, evidenciando não somente sua preocupação 

com o desenvolvimento das classificações, mas também procurando deixar claro em que 

ponto sua classificação avançaria na discussão teórico-metodológica para o universo das 

classificações de assunto. Aliás, classificação de assunto era a expressão preferida por 

Ranganathan, por entender que toda classificação de biblioteca, ou bibliográfica, era 

essencialmente uma classificação temática.    

É importante a definição de alguns termos na teoria elaborada por Ranganathan para 

possibilitar a compreensão do seu raciocínio, que se inicia no campo cognitivo dos 

indivíduos. Para o autor as sensações desenvolvidas por um sentido primário simples (visão, 

audição, olfato, paladar e tato) e armazenadas na mente humana, formam o conceito de 

perceptos. A associação de perceptos puros formam os perceptos compostos que por sua vez 

combinados dão origem aos conceitos. A partir de então, com a apreensão de novos 

conceitos, inicia-se o processo de apercepção, o resultado desse processo é o surgimento das 

ideias. Este conjunto das ideias é dinâmico, por isso elas estão em constante interação 

(CAMPOS, 2001). 

Quando as ideias são expressadas e externalizadas, ou seja, passam da esfera 

individual para a esfera coletiva (social) se tem, para Ranganathan, a definição da 

informação. Em outras palavras, a informação é por ele definida como o fenômeno de 

informar, caracterizando-se como um processo, e não como uma entidade concreta em si. 

Conhecimento, na concepção ranganathiana, trata-se de um conhecimento universal e único, 

é o conjunto das ideias que os seres humanos acumulam e conservam. Por esta razão, 

provavelmente, Ranganathan prefira empregar o termo sempre no singular. Os assuntos, por 

sua vez, plurais, seriam partes do conhecimento universal, ou do universo do conhecimento, 

aplicado e sistematizado por e para um campo de interesse (CAMPOS & GOMES, 2003).  
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Uma vez que nessa perspectiva a classificação está voltada aos assuntos, que são 

partes integrantes do universo do conhecimento, Ranganathan procurou compreender e 

representar o desenvolvimento do conhecimento e dos assuntos por meio do método 

científico. Para tanto, lançou mão de representações em espirais para enfatizar o caráter 

infinito dos mesmos. Segundo Campos (2001), Campos e Gomes (2003) e Sales (2012), a 

espiral do conhecimento era composta pelos seguintes pontos cardeais: Nadir; Ascendente, 

Zênite; Descendente.  

 

Nadir - apresenta a acumulação dos fatos obtidos pela observação, 

experimentação e outras formas de experiência; Ascendente – apresenta a 

acumulação de leis indutivas ou empíricas em referência aos fatos 

acumulados em Nadir; Zênite - apresenta as leis fundamentais formuladas, 

isto é, a compreensão de todas as leis indutivas ou empíricas acumuladas no 

ascendente com implicações obrigatórias; Descendente – marca a 

acumulação das leis de dedução na direção das leis fundamentais de Zênite. 

(CAMPOS; GOMES, 2003, p. 154). 

 

O modelo em espiral representava com êxito o pensamento de movimento contínuo e 

infinito que o bibliotecário indiano tanto valorizava. Paralelo à espiral do desenvolvimento do 

conhecimento supracitada, Ranganathan desenvolveu outra espiral para representar o 

surgimento de novos assuntos, composta pelos seguintes fatos “novos problemas; pesquisa 

fundamental; pesquisa aplicada; projeto piloto; novas máquinas; novos materiais; novos 

produtos; utilização desses produtos; novos problemas”, conforme Campos e Gomes (2003, 

p.155). Portanto, como coloca Souza (2012, p. 18),  

 

A teoria da classificação bibliográfica e a teoria dos modos de formação de 

assuntos desenvolvida por Ranganathan e seguidores mostraram-se válidas e 

promissoras para um melhor entendimento na identificação das áreas 

interdisciplinares, assim como para a definição de áreas disciplinares. 

 

Percebe-se que Ranganathan procurou explanar sua teoria de forma tanto abrangente 

quanto profunda, trabalhando a aplicação de sua classificação de assuntos lado a lado com o 

desenvolvimento teórico-metodológico da mesma.  

A classificação ranganathiana foi desenvolvida de modo a contemplar três planos: 

ideacional, verbal e notacional. O primeiro é o plano de base para os outros dois planos que, 

em linhas gerais, são manifestações do plano ideacional. Este, por sua vez, está ligado ao 

processo da mente, e nele ocorrem as relações entre os conceitos, ou seja, trata-se do plano 

das ideias. O plano verbal é o das expressões verbais, da linguagem empregada na 

comunicação, o que gera, por vezes, ambiguidades. Para minimizar a ambivalência do plano 
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verbal, tem-se o plano notacional, que pode ser entendido como uma tradução precisa do 

plano verbal para uma linguagem numérica (CAMPOS, 2001). 

A respeito dos elementos estruturantes da classificação facetada, observa-se que as 

unidades essenciais para o sistema classificatório de Ranganathan são: assunto básico e ideia 

isolada. O primeiro é um assunto marcadamente genérico e que por si só já se constitui 

assunto. Normalmente correspondem às grandes classes de assuntos nos sistemas 

classificatórios. Já as ideias isoladas são unidades significativas que operam como 

componentes associados ao assunto básico, de forma a complementá-los ou torná-los mais 

específicos e complexos. Por si só, as ideias isoladas não são assuntos. Por exemplo, 

economia familiar, o termo economia é um assunto básico, ao passo que familiar é o seu 

componente especificador, ideia isolada (SALES, 2012). 

A estrutura classificatória é organizada por classes horizontais e verticais, 

denominadas renques e cadeias, dispostas de acordo com suas características, conforme 

Campos (2001). Um exemplo de renque: UFF, UFRJ, UNIRIO são elementos da classe 

Universidade Pública Federal, cuja característica de divisão é: tipo de universidade pública 

federal. Da mesma forma, esses elementos poderiam ser organizados em outro encadeamento: 

UNIRIO, UFF, UFRJ ou UNIRIO, UFRJ, UFF, entre outras possibilidades, sem perda de 

sentido, pois os elementos se encontram em um mesmo patamar hierárquico. Um exemplo de 

cadeia: UFF é um tipo de Universidade Pública Federal, que pertence à classe das 

Universidades Públicas. Nota-se que se trata de uma cadeia ascendente.  

Ranganathan desenvolveu algumas normas que chamou de cânones para elaboração de 

renques, a saber: Exaustividade, Exclusividade, da Sequência útil e da Sequencia consistente. 

Do mesmo modo, foram definidos cânones para formação de cadeias de classes, são eles: 

Cânone da Extensão Descendente e Cânone da Modulação. (CAMPOS & GOMES, 2007). 

Na área da organização do conhecimento, notadamente na Biblioteconomia e na 

Ciência da Informação, são inúmeros os exemplos de trabalhos que se apropriaram de 

princípios ranganathianos. Voltados ao desenvolvimento de classificações especializadas, os 

pesquisadores do Classification Research Group (CRG)
3
 foram os principais disseminadores 

da teoria de Ranganathan nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Segundo Sales (2012, p. 34),  

 

                                                 
3
 Fundado em 1952, em Londres, pelos professores A. J. Wells e B. Vickery, o CRG foi um grupo 

formado por professores, bibliotecários e documentalistas que se ocuparam com as discussões e trocas 

de experiências sobre classificação e organização do conhecimento, tendo assim a responsabilidade de 

trilhar caminhos que avançassem as questões metodológicas referentes à classificação de assuntos 

especializados (FOSKETT, 1962; GOMES, 1999; LIMA, 2004; SALES, 2012).  
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inúmeros esquemas de classificações especializadas, baseados em facetas, 

foram desenvolvidos no âmbito do CRG, como por exemplo: Classificação 

para Tecnologia de Diamantes, criada por Farradane; Classificação para 

Segurança e Saúde Ocupacional e Classificação para Tecnologias de 

Alimentos, de D. J. Foskett; Classificação da Ciência do Solo e Classificação 

da Astronomia, de Vickery; Catálogo Britânico de Catalogação de Música, 

de Coates e; Classificação da Aeronáutica, elaborada por Vickery e 

Farradane.  

 

Em tempos mais atuais, verificamos a presença da abordagem ranganathiana nos mais 

variados trabalhos da área, que se valem ou do conceito de faceta, ou dos cânones e 

princípios, ou do método analítico-sintético ou, ainda, da teoria facetada como um todo, para 

respaldar suas aplicações de organização do conhecimento. Para citar alguns: Campos e 

Gomes (2006; 2007), La Barre (2010), Materska (2010), Milonas (2010), Souza e Souza 

(2011), Santis e Souza (2014), Campbell (2014), Raghavan e Ravichandra Rao (2014), Das e 

Roy (2016), entre outros.  

O conceito chave da abordagem classificatória de Ranganathan é a faceta, responsável 

por viabilizar uma classificação que, ao contrário das classificações descritivas, de hierarquias 

top-down, parte dos elementos constituintes de um assunto para a construção de enunciados 

de assuntos complexos. O conceito de faceta será fundamental para a presente pesquisa.  

  

3.2.1 O papel das facetas 

 

O elemento central da classificação facetada, evidentemente, é a faceta, que será 

fundamental para esta investigação. Segundo Sales (2012), faceta pode ser entendida como 

um aspecto particular de um dado assunto ou área de conhecimento. A definição de faceta foi 

apresentada pelo próprio Ranganathan (1967, 1976) ao afirmar que se trata da manifestação 

de qualquer uma das cinco categorias fundamentais: (P) Personalidade, (M) Matéria, (E) 

Energia, (S) Espaço, (T) Tempo. Todavia, vale ressaltar que as categorias fundamentais foram 

adotadas por Ranganathan somente a partir da quarta edição da Colon Classification (1952). 

Como a ideia de faceta foi trabalhada por Ranganathan desde a primeira edição de sua 

classificação, é coerente entender que nem sempre a definição de facetas esteve associada às 

suas categorias, desse modo, adota-se, mesmo que provisoriamente, a concepção de que a 

faceta manifesta particularidades ou conceitos fundamentais de determinados assuntos ou 

domínios. Numa perspectiva mais técnica, pode-se considerar que a faceta opera, 

fundamentalmente, como um dispositivo capaz de revelar aspectos relevantes dos mais 

variados assuntos.  
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As facetas estão presentes, na abordagem ranganathiana, tanto na análise quanto na 

síntese dos assuntos complexos. Ranganathan não criou apenas um novo sistema de 

classificação, mas sim uma nova forma de classificar, o que implica não somente em uma 

transformação na perspectiva teórica (que passou da base descritiva para a base dinâmica), 

mas também em uma transformação na prática do classificador. Se antes o classificador 

realizava uma leitura técnica para identificar os assuntos mais evidentes nos documentos, 

recorrendo, posteriormente, aos códigos predefinidos nas classificações descritivas, após a 

classificação facetada, o classificador passou a interagir com dois movimentos distintos para 

classificar o assunto. O primeiro movimento se referia à análise, onde se identificavam as 

facetas que compunham o assunto de determinada área do conhecimento. O segundo 

movimento se referia à síntese, onde as mesmas facetas guiavam a representação do assunto. 

Decorre-se desse duplo exercício o nome analítico-sintético, já trabalhado, por exemplo, na 

área da Filosofia.  

Assim, a abordagem utilizada por Ranganathan era de análise e síntese, onde a 

primeira consistia na identificação dos conceitos presentes nos documentos e a segunda se 

caracterizava pelo reagrupamento desses conceitos de forma artificial, seja por meio de uma 

declaração verbal ou por meio de uma notação codificada. De acordo com Sales (2012 p. 90)  

 
Essa abordagem fundamentada na análise das partes constituintes do assunto 

tende a estabelecer estruturas de organização do conhecimento que respeitam 

as características típicas de cada assunto, pois são os assuntos, 

materializados na literatura, que irão apresentar suas facetas e seus 

conceitos, cabendo ao classificador e ao indexador a função de organizá-los. 

       

Classificar tendo como horizonte as partes que compõe o assunto, utilizando as facetas 

para contemplar tanto a análise quanto a síntese, foi uma grande virada que Ranganathan 

proporcionou ao universo das classificações. Entretanto, no decorrer de suas experiências com 

a Colon Classification, Ranganathan parece ter percebido que sua abordagem carecia de 

princípios teóricos que guiassem a identificação das próprias facetas. Nesse sentido, o autor 

definiu princípios lógicos para embasar sua premissa de que em toda e qualquer área de 

conhecimento existiam cinco ideias fundamentais, chamadas de categorias fundamentais, que, 

em última análise, permitiam decompor um universo de assunto e ao mesmo tempo forneciam 

a visão de conjunto dos agrupamentos (CAMPOS, 2001). 

As cinco categorias fundamentais, também conhecidas pela sigla PMEST, serão 

explicadas conforme Campos (2001), Campos e Gomes (2006), a saber:  
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Personalidade (P): Ranganathan não apresenta uma definição para a categoria 

personalidade, sugerindo que a mesma seja identificada por eliminação, ou seja, se dado 

aspecto manifesta algo que não seja nem matéria, nem energia, nem espaço ou tempo, poderá 

ser a manifestação de uma personalidade. Esse tipo de identificação é chamado de método dos 

resíduos, ou seja, é identificado por eliminação, pelo restante. 

Matéria (M): Categoria de difícil definição, pois pode caracterizar uma manifestação 

de duas espécies, podendo ser vista como a manifestação de materiais em geral, bem como 

sua propriedade. 

Energia (E): Refere-se a uma ação, processo, acontecimento. 

Espaço (S): Definida por seu significado comum. São previstas manifestações isoladas 

de espaço, tais como, continentes, países, estados.  

Tempo (T): Estabelecida por seu significado usual. Possibilita manifestações isoladas 

de tempo mais específicas, como dia e noite, estações do ano, tempo com qualidade 

meteorológica (CAMPOS, 2001; CAMPOS E GOMES, 2006). 

Com o exposto até aqui, torna-se possível afirmar, em acordo com Sales e Guimarães 

(2017), que o método analítico-sintético foi a “espinha dorsal” da Teoria da Classificação 

Facetada.    

Como a presente pesquisa procurará identificar facetas no domínio da anatomia 

humana, de modo a proporcionar uma forma de organização facetada para o referido domínio, 

explana-se, a seguir, um pouco mais a respeito do método analítico-sintético, o qual será 

adotado como a abordagem metodológica desta investigação.   

 

3.2.2 O método analítico-sintético (Kaiser e Ranganathan)  

  

Conforme apresentado anteriormente, o método analítico-sintético consiste na base 

forte da abordagem facetada de Ranganathan. Desse modo, para empregar tal abordagem 

como método para se organizar o conhecimento de qualquer domínio, faz-se necessário 

compreendê-la um pouco mais a fundo. Nesse sentido, os trabalhos desenvolvidos por Sales 

(2012) e por Sales e Guimarães (2013; 2017) podem servir de respaldo.  

Tomando como pressuposto a afirmação de Svenonius (2000), de que Kaiser foi o 

criador e Ranganathan o disseminador da abordagem analítico-sintética para o universo da 

organização do conhecimento, Sales e Guimarães (2017) lançaram mão do pragmatismo de 

William James para investigar comparativamente o trabalho desempenhado por ambos os 

teóricos, na tentativa de verificar suas proximidades teóricas e metodológicas.  
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Julius Otto Kaiser (1868-1927) foi um bibliotecário alemão, naturalizado norte-

americano, que em princípios do século XX desenvolveu uma forma sistemática de indexação 

voltada ao domínio dos negócios, empresas e indústrias. Kaiser (1911) denominou essa forma 

de indexação de systematic indexing (indexação sistemática). Adotando a perspectiva de 

James (2006), cujo foco recai nos caminhos percorridos, ou seja, no “como” as coisas se 

realizam, Sales e Guimarães (2017) investigaram como a abordagem da systematic indexing 

poderia ser considerada a precursora do método analítico-sintético. Para tanto, os autores 

observaram tanto a análise quanto a síntese desenvolvidas por Kaiser e por Ranganathan.   

O domínio de assunto analisado por Kaiser era a literatura especializada, mais 

especificamente a business literature, ou seja, a literatura veiculada no curso de qualquer 

negócio (comercial, técnico ou profissional). Para Sales e Guimarães (2017, p. 130), 

 

Se, numa concepção aristotélica, analisar consistia em decompor uma 

proposição em seus elementos mais simples (isoladamente) e, numa 

perspectiva cartesiana, consistia em decompor um todo em suas partes, 

analisar a literatura especializada (indexável), para Kaiser, era tratá-la com 

base em seus elementos constituintes, ou seja, com base nos representantes 

dos conhecimentos ali registrados. Analisar sob essa perspectiva é, em 

última instância, decompor a literatura especializada em seus elementos 

(registros) fundamentais. 

 

Para orientar a análise dos assuntos constantes na literatura especializada, Kaiser 

definiu como princípios teóricos gerais duas categorias semânticas: concretos e processos 

(SVENONIUS, 2000). Os concretos se referiam às coisas em si, aos terms commodities, aos 

produtos, que, numa ótica aristotélica, poderiam ser considerados como sendo as substâncias
4
 

da qual se fala alguma coisa. Os processos se referiam às ações e às atividades relativas às 

coisas, que, poderiam ser entendidos como aquilo que incide sobre o concreto (SALES & 

GUIMARÃES, 2017). Assim, os concretos davam conta das dimensões estáticas dos 

assuntos, ao mesmo tempo em que os processos representavam as dimensões dinâmicas dos 

mesmos.  

Segundo o mesmo autor, Kaiser, percebendo que no mundo dos negócios geralmente 

os concretos estavam intensamente ligados a determinados espaços, países, cidades ou demais 

localidades, resolveu criar uma terceira categoria que, de fato, operava como uma categoria 

auxiliar dos concretos, nomeadamente, categoria lugar. Portanto, Kaiser passou a tecer uma 

análise de assuntos baseada na identificação das categorias concreto, lugar e processo, assim 

                                                 
4
 Categoria principal de Aristóteles. 
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como Ranganathan propôs uma análise pautada na identificação das facetas que 

manifestassem personalidade, matéria, energia, espaço e tempo. Aliás, não é difícil perceber 

as proximidades que as categorias personalidade, espaço e energia (de Ranganathan) têm 

com as categorias concreto, lugar e processo (de Kaiser), respectivamente. Embora, num 

sentido epistemológico, as concepções de ambos os teóricos tenham sido distintas, 

Ranganathan se referia a categorias fundamentais (ontológicas) e Kaiser se referia a 

categorias semânticas (linguísticas), é evidente a semelhança das análises pautadas na 

decomposição dos assuntos guiadas por princípios categoriais.  

No que se refere à dimensão sintética da representação dos assuntos, novamente Sales 

e Guimarães (2017) evidenciam uma proximidade entre as abordagens de Kaiser e de 

Ranganathan. Salvaguardado o fato de que ambos produziam resultados diferentes 

decorrentes de suas sínteses, Kaiser produzia enunciados verbais e Ranganathan concebia 

notações classificatórias, percebe-se, novamente, que a forma com que eles procederam para 

solucionar seus métodos é muito parecida. Ambos trabalharam a síntese com base na 

recomposição artificial dos elementos constituintes dos assuntos guiados pelos princípios 

categoriais.  

No caso de Kaiser, a síntese era realizada por meio da elaboração de um enunciado 

verbal que registrava os conceitos que representavam o concreto, o lugar e o processo. A 

ordem de citação respeitava a lógica da concretividade decrescente, ou seja, o enunciado 

sempre começaria com o conceito mais concreto, mais estático, dando preferência, portanto, 

aos conceitos que representavam os concretos (SALES & GUIMARÃES, 2017). De forma 

semelhante, a síntese de Ranganathan também era realizada por meio da recomposição das 

facetas que representavam as categorias fundamentais seguindo a ordem de concretividade 

decrescente, sempre que possível. No entanto, o produto da síntese de Ranganathan era um 

enunciado codificado (notação classificatória). 

Ao observar o Quadro 1 abaixo, verifica-se que tanto a análise quanto a síntese 

realizadas por Kaiser e por Ranganathan apresentam claras semelhanças.  

 

 

 

 



    48 

 

Quadro 1: Análise e Síntese em Kaiser e Ranganathan 

 
Realização da 

análise 

Realização da síntese 

   Kaiser Decomposição dos 

assuntos com base 

em seus elementos 

constituintes 

(concreto, lugar e 

processo) 

Recomposição dos 

assuntos por meio da 

construção de 

declarações verbais 

orientadas pela 

concretividade das 

categorias de análise 

Ranganathan Decomposição dos 

assuntos com base 

em seus elementos 

constituintes 

(facetas que 

manifestam o 

PMEST) 

Recomposição dos 

assuntos por meio da 

construção de 

declarações notacionais 

orientadas pela 

concretividade das 

categorias de análise. 

Fonte: Adaptado de Sales e Guimarães (2017) 

  

É necessário ressaltar que esta comparação entre as abordagens de Kaiser e de 

Ranganathan de forma nenhuma sugeriu que a Teoria da Classificação Facetada teria iniciado 

com Kaiser, pois tal teoria foi definitivamente sistematizada e explanada por Ranganathan. 

Segundo Sales e Guimarães (2017), a comparação entre a indexação de Kaiser e a 

classificação de Ranganathan se deu exclusivamente para mostrar que o pragmatismo de 

ambas as abordagens metodológicas é significativamente semelhante, o que corrobora com a 

afirmação de Svenonius (2000) de que Kaiser iniciou e Ranganathan aperfeiçoou e propagou 

o método analítico-sintético.  

A exposição do estudo comparativo apresentado acima ajuda a respaldar a presente 

pesquisa em dois aspectos: primeiro, pelo esclarecimento histórico a respeito do 

desenvolvimento do método analítico-sintético no universo da organização do conhecimento, 

que, segundo a perspectiva apresentada, inicia com Kaiser em 1911 e continua com 

Ranganathan a partir da década de 1930; segundo, pela compreensão metodológica da própria 

abordagem analítico-sintética, que, além de constituir a base forte da teoria facetada, servirá 

de abordagem metodológica para a presente investigação.  

O que se objetiva com a presente pesquisa, é lançar mão do método analítico-sintético 

definido por Ranganathan como abordagem metodológica para propor uma indexação 

facetada no domínio da anatomia humana. Nesse sentido, cabe apresentar, nas próximas 

páginas, alguns aspectos relativos ao domínio da anatomia.   

 



    49 

 

4 ANATOMIA: O DOMÍNIO, O DOCUMENTO E O LABORATÓRIO  

 

Para sustentar uma investigação científica é necessário preparar o “terreno” e 

apresentar as “ferramentas” a serem empregadas na pesquisa, isto é, apresentar 

detalhadamente o domínio de especialidade a ser explorado no estudo e explicitar 

conceitualmente tanto o documento que será objeto de observação, quanto à unidade de 

informação que servirá de marco empírico à pesquisa. Nesse sentido, o presente capítulo 

versará sobre o domínio da anatomia humana sob uma perspectiva histórica, o corpo humano, 

enquanto documento deste domínio, sob uma perspectiva conceitual e, o Laboratório de 

Anatomia Humana da UFF como uma unidade de informação pertencente a este domínio, 

marco empírico da investigação. Cabe destacar que domínio será aqui compreendido 

conforme Hjorland (2005), para quem o mesmo constitui o reflexo discursivo das 

coletividades que compõem e desenvolvem determinada área, ou seja, domínio enquanto 

discursividades coletivas. Desse modo, procura-se abordar o domínio da anatomia com base 

em parte da literatura que conta sua história, por entender que um pedaço fundamental das 

discursividades de qualquer domínio está em sua literatura e em sua historiografia.  

  

4.1 O DOMÍNIO 

 

Conforme Queiroz (2005), a anatomia humana é a ciência que estuda a estrutura do 

corpo humano, seu significado literal é ‘através do corte’, que vem do grego (ana = através 

de; tome = corte). Esse estudo inicia-se desde os primórdios da civilização humana, ainda 

com observações a olho nu. O homem pré-histórico realizava registros rupestres nas paredes 

das cavernas, que expressavam seu cotidiano, sem se preocupar, necessariamente, com 

aspectos relacionados à vida ou morte. No cerne da anatomia humana, não se vislumbra 

apenas o corpo enquanto ser vivo, porém, como afirma Queiroz (2005, p. 04) 

 

A história do cadáver como material de estudo confunde-se com a própria 

história da Anatomia e, em relação à arte, pode-se igualmente dizer que a 

busca do conhecimento da morfologia e anatomia de superfície encontrou 

também no cadáver a beleza e respostas que procurava. Seu estudo tem uma 

longa e interessante história, desde os primórdios da civilização humana. 

 

Assim, a prática da observação das partes do corpo se originou concomitantemente 

com a história do cadáver como objeto de estudo e da própria Medicina, do mesmo modo 
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como as artes pré-históricas, com a necessidade que o homem tem de registrar para preservar 

sua memória e origens, nos primórdios do conhecimento anatômico. 

Quando o assunto é o vínculo entre anatomia e arte, notadamente, o nome de maior 

destaque é o de Leonardo da Vinci (1452-1519), por sua contribuição nos estudos anatômicos 

com descobertas surpreendentes para sua época. Considerado o precursor da arte renascentista 

para a anatomia, ele dissecou dezenas de cadáveres com o intuito de aperfeiçoar suas obras 

artísticas, e por isso seus desenhos são de imensa precisão anatômica. Leonardo deixou uma 

vasta obra com estudos de músculos das mãos, rosto, braço, olhos, ombros e até mesmo sobre 

osteologia (estudo dos ossos). Ele foi um homem a frente de seu tempo, com aptidão para arte 

e ciência, um estudioso de pintura, matemática, anatomia, entre outras áreas, chega a ser 

espantosa sua precisão sobre a posição do feto no interior do útero, tendo em vista seu período 

desprovido de tecnologias computadorizadas. (QUEIROZ, 2005; AGUIAR, 2010; 

TALAMONI, 2014).   

Outros artistas que contribuíram para a anatomia e se beneficiaram de seus estudos 

para a construção de suas obras artísticas foram Rafael (1483-1520), Lucca Signorelli (1444-

1523), Giorgio Vasari (1511-1574) e Michelangelo Buonarotti (1475-1564), ele também 

dissecou e estudou o corpo humano com afinco, deixou vários desenhos, como as imagens do 

teto da Capela Sistina, no Vaticano, e também esculturas, sendo as mais famosas: Davi, 

estimada obra-prima de anatomia, e Moisés.  

Na Antiguidade, de acordo com Talamoni (2014), destaca-se a coleção hipocrática e as 

contribuições de Aristóteles que “no campo da medicina é considerado, ainda, o fundador da 

anatomia comparada por seus estudos sobre anatomia de vertebrados e invertebrados” 

(AGUIAR, 2010). Talamoni (2014) aponta ainda a importante colaboração da Escola de 

Alexandria, no Egito, na qual a anatomia adquiriu o status de disciplina. Queiroz (2005) 

corrobora dizendo que a anatomia grega, responsável pelos conceitos de ética médica e de 

medicina racional, tem sua origem no Egito, com práticas de embalsamento, técnica antiga de 

preservação de cadáveres, a mumificação. Essa prática era realizada com os nobres, por 

questões religiosas, de crenças em vida após a morte.   

 

Após, vieram os mesopotâmios, porém foram os gregos que com 

perspectivas mais racionais tiveram maior influência na Ciência da 

Anatomia (e medicina, que caminham simultaneamente), entretanto, por 

questões religiosas que se refletiam na lei vigente da época, na Grécia, não 

era permitido violação do cadáver. As contribuições para a Ciência foram 

escritos sobre moral e ética da profissão médica, sobre enfermidades, 
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embora que sem estudos realizados com dissecações de cadáveres. Na arte, 

também, a anatomia de superfície foi estudada.  (QUEIROZ, 2005, p.10). 

 

Em outra passagem, Queiroz (2005) afirma que aparece o primeiro homem a ousar 

dissecar o cadáver humano, apesar de todos os perigos e preconceitos existentes na época, 

Herófilo da Calcedônia (335 a.C.- 280 a.C.), concretizando o desejo de muitos anatomistas ao 

dissecar o corpo humano e, assim, desenvolveu um esquema de distribuição, formato e 

tamanho dos órgãos: descreveu o fígado, o cérebro, os órgãos sexuais.  Ele foi considerado 

‘fundador da anatomia’ e contribuiu para a ciência em seus estudos, por exemplo, atribuiu ao 

cérebro a responsabilidade pela inteligência do ser.  

Os autores concordam que, no período medieval, o modo de vida da sociedade 

(incentivo ínfimo das ideias racionalistas, minimização na construção de saberes, forte 

associação das doenças com questões sagradas e místicas que as interpretava como castigo e 

que, consequentemente, a cura viria por esses meios religiosos também) contribuiu para o 

declínio e descrédito da prática médica (AGUIAR, 2010; TALAMONI, 2014). Na Idade 

Média, a dissecação era vista de forma preconceituosa pela Igreja, que considerava o corpo 

algo sagrado, e por conta de sua grande influência e poder, foi um período em que se proibiu 

essa prática. No entanto, houve violação de sepulturas para estudo de forma ilegal 

contrariando o pensamento clérigo do sacramento do corpo. No período da Baixa Idade Média 

e, posteriormente, com o Renascimento e seu estímulo liberal e racionalista, a crença do 

sacramento do corpo é ignorada e com o tempo as dissecações humanas começam a aumentar 

em nome do desenvolvimento da Ciência (QUEIROZ, 2005).  

Com a fundação das universidades na Europa, o ensino de anatomia era 

essencialmente teórico, resumindo-se à tradução de textos árabes, sem meios práticos. Foi na 

universidade de Bolonha, no século XIV, realizada a primeira dissecação em ambiente 

acadêmico. O local, assim como a disposição dos participantes são semelhantes aos da 

atualidade, chamado de estúdio anatômico (o que hoje se denomina laboratório de anatomia), 

contava com a figura do professor, que comandava a aula, o aluno/monitor, que direcionava a 

prática, enquanto que o técnico executava os procedimentos. Com o decreto do Papa Sixto IV, 

foi permitida a realização de dissecação de cadáveres humanos (AGUIAR, 2010; 

TALAMONI, 2014). Conforme Aguiar (2010, p.45)  

 

A curiosidade pública em relação às dissecações cresceu 

extraordinariamente no século XVI. O público era convidado como se fosse 

assistir a uma peça teatral, e eram feitos convites solenes para as pessoas 
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influentes. Em algumas cidades foram construídos anfiteatros anatômicos, 

como em Pádua, em 1545, e em Leipzig, em 1580.  

 

Por sua vez, O’Rahilly (2010), argumenta que André Vesalius (1514-1564) no século 

XVI, começou a dissecar cadáveres e revolucionou a anatomia moderna, combateu 

pensamentos errôneos de outros anatomistas que publicaram anteriormente sem experiências 

de dissecação. 

Vesalius nasceu em Bruxelas, veio de uma família de médicos, estudou Medicina em 

Paris, depois se tornou professor em Pádua, foi um homem culto e traduziu obras do grego, 

hebraico e árabe. Para Queiroz (2005, p. 34), “ele estabeleceu, definitivamente, o método 

correto de dissecação humana”.  Ele defendia a técnica de dissecação como a única forma de 

realmente conhecer o corpo humano. Publicou, em 1543, o livro Di humanis corpuris fabrica 

(que iniciou no ano de 1540), constituído de setecentas páginas e sete volumes, obra apreciada 

por mais de uma centena de bibliotecas, continha ilustrações coloridas à mão, assim como 

xilogravuras (AGUIAR, 2010; TALAMONI, 2014; QUEIROZ, 2005), Nutton (2003, p.[9]), 

comenta sobre a dedicação de Vesalius na elaboração de sua obra-prima, assim como o apoio 

de nobres para resguardar direitos de autoria: 

 

By August 1542, the writing was finished, and the blocks for the illustrations 

were almost ready to be sent from Venice over the Alps to his printer, 

Johannes Oporinus, at Basle. Privileges, protecting the Fabrica from 

unauthorised copying, were obtained from the Venetian Senate and from 

Charles V, and one was promised from France. Having obtained the 

university’s permission to go on leave, Vesalius departed for Basle in 1542 

to supervise the printing of his masterpiece.     
 

O autor de Di humanis corpuris fabrica viajou para Basileia, onde fiscalizou toda a 

construção de seu livro com capricho. Não se sabe o porquê da viagem, pois as impressoras 

venezianas eram tão sofisticadas em sua tipografia, quanto as suíças, e não há motivo para 

acreditar em falta de material (papel e metal para as fontes) ou de investimento para a 

fabricação do livro no local. Possivelmente, tenha sido uma estratégia, do estudioso de 28 

anos, que ambicionou uma melhor distribuição de livros por questões geográficas, que a 

cidade de Basileia permitia. (NUTTON, 2003). 

Nota-se, pertinentemente, a influência da obra de Vesalius, tendo em vista seu 

conteúdo e apresentação no período em que foi publicada, com todos os atravessamentos 

históricos. Seu conteúdo, como afirma Aguiar (2010), foi, primeiramente, muito criticado por 

discordar das ideias de Cláudio Galeno (129-200 d.C), mais tarde teve seu mérito 

reconhecido, pois Galeno, por ter seus estudos embasados em dissecações de animais, estava 
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equivocado em relação ao trajeto das veias, estrutura do coração, entre outros aspectos da 

anatomia humana. No qu tange à apresentação do livro de Andre Vesalius, é uma obra rica em 

detalhes, publicada ainda nos primeiros tempos da imprensa, de grande contribuição até 

mesmo para a história do livro após a invenção dos tipos móveis de Johannes Gutemberg, por 

conter imagens requintadas em desenhos e xilogravuras. Pode-se dizer que cooperou com a 

história da revolução científica em seu início, sem dúvidas foi uma literatura que marcou por 

agregar valores de transformação/inovação/mudança, pelos quais a sociedade da época 

passava.     

                  

A obra de Vesalius foi a síntese de um movimento histórico-cultural mais 

amplo que permeou a Europa renascentista. O fio que conduziu sua 

construção, assim como ela se mostrou, foi engendrado por uma visão global 

do corpo, o microcosmo que existia em consonância com o macrocosmo, 

segundo a revolução copernicana. (TALAMONI, 20, p.09) 

 

A partir de então, a ciência da anatomia ganha espaço, e cada vez mais se 

desenvolvem práticas para seu aperfeiçoamento, com o uso do álcool para conservar a peça, 

por exemplo.  

Todo esse desenvolvimento contribuiu para a consolidação da anatomia humana como 

uma disciplina essencial nas Ciências da Saúde, ela ganhou práticas inovadoras e que se 

utiliza das novas tecnologias, como a plastinação, processo “que consiste numa forma 

moderna de mumificação, fazendo com que os corpos tenham uma alta durabilidade” 

(ANDREOLI et al., 2012, p.81). Técnica desenvolvida, em 1977, pelo médico alemão 

Gunther Von Hagens, “La plastinación es una técnica en la cual se sustituyen el agua y la 

grasa de los tejidos por un polímero de silicona o resina poliéster”, é constituída por quatro 

etapas, a primeira consiste em fixar o cadáver, depois a desidratação com solvente visando a 

extração de líquido do corpo, posteriormente, é realizada a insertação de polímeros (silicone, 

epóxi ou poliéster), e, por fim, os polímeros são endurecidos. (GOMEZ; ORTIZ, 2012, 

p.112).  

Portanto, com a afirmativa de Vesalius (1543 apud O’RAHILLY, 2010, p.03), sobre a 

anatomia que “deve ser realmente considerada o firme alicerce de toda a arte da medicina e 

sua preliminar essencial”, pode-se constatar a fundamental necessidade do estudo dessa 

ciência, e não apenas para a medicina, como para outras áreas afins, tanto para estudantes 

como para profissionais já formados. Conforme O’Rahilly (2010, p.4) 
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Entre os princípios adotados no preparo da nova Nômina Anatômica são 

dignos de nota os seguintes: (1) Que com um número muito limitado de 

exceções, cada estrutura seja designada por um único nome; (2) que os 

nomes na lista oficial sejam escritos em latim, mas cada país tem a liberdade 

de traduzir os nomes latinos oficiais para o próprio vernáculo, para fins de 

ensino; (3) que os termos sejam em primeiro lugar, fáceis de memorizar, mas 

de preferência tenha algum valor informativo ou descritivo; (4) que os 

epônimos não sejam empregados. 

 

Assim, é viável e pertinente seu diálogo com a Ciência da Informação, pois em sua 

história pode-se observar uma preocupação com os termos a serem utilizados nos atlas 

anatômicos, com a relevância desses termos para descrever a peça dos cadáveres, que eles são 

passíveis de intervenção de acordo com a linguagem de cada país, respeitando a cultura e 

facilitando a compreensão.  

Mais adiante se justificará o objeto de estudo na anatomia humana como um 

documento (passível de tratamento, classificação, recuperação), após a exposição de 

considerações a respeito de algumas perspectivas sobre o conceito de documento. 

 

4.2 CONCEITUANDO DOCUMENTO  

 

O conceito de documento, desde a Antiguidade até a Idade Média, para Rabello 

(2009), era relativamente amplo, por contemplar, indiscriminadamente, vários tipos de 

suporte para a formação do biblos. Na Modernidade, entretanto, com o advento da imprensa 

com os tipos móveis, a criação do mercado editorial e livreiro, com o aumento da produção 

documental, a compreensão de documento foi modificada. Todo esse contexto influenciado 

pelo pensamento positivista, do século XIX, que contribuiu para o conceito de documento, 

entre outras áreas, na Documentação e consequentemente na Ciência da Informação. Porque 

se pode afirmar que, historicamente, a CI tem como fortes influenciadoras de sua origem, a 

Biblioteconomia e a Documentação, portanto herdou dessas disciplinas seus traços histórico-

conceituais a respeito de documento (RABELLO, 2009).  

A Documentação tem por objeto de estudo e análise o documento (por ter função 

informativa), para o autor já citado, a disciplina se interessa também pelos comportamentos e 

motivações que intervém dos processos documentais, pra a potencialidade dos documentos. 

Novamente, Rabello (2009) explica que o advérbio documentalmente surgiu no século XIX, 

em seguida, o adjetivo documentado, porém foi somente no século XX que surgiu o termo 

documentação com dois significados: a) ação ou efeito de documentar e b) conjunto de 

documentos que servem para documentar.  Para Ortega e Lara (2008, p.03): 
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A documentação só se justifica se existe para ser informada, e todos os 

processos a que a documentação se submete se justificam somente se 

desembocam em um processo informativo, atual ou potencial. E por fim, 

afirmação simples, mas extremamente significativa: a documentação que não 

é informação constitui uma contradição conceitual. 

  

Há dois momentos de destaque na Documentação, de acordo com Rabello (2009) e 

Murguia (2011), a saber: Traité de Documentation (1934), de Paul Otlet, e Qu’est-ce la 

documetation? (1951), de Suzanne Briet. São obras consideradas referências a respeito do 

conceito de documento e seus autores pioneiros contribuíram para novas possibilidades, pois 

“objetivando formalizar disciplinarmente a Documentação, Otlet ampliou, no Traité, o 

conceito de documento, passando a considerar como tal qualquer documento e não somente 

aqueles de forma escrita e/ou impressa.” (RABELLO, 2009, p. 176), corroborando com esse 

pensamento, Murguia (2011) afirma: 

 

Paul Otlet enxergou os documentos em todos os lugares como uma força 

profundamente social, como o centro de um complexo processo de 

comunicação, acumulação e transmissão de conhecimentos. Para ele, os 

volumes, folhetos, revistas, artigos, cartas, diagramas, fotografias, estampas, 

certificados, estatísticas, discos fotográficos e filmes cinematográficos 

representam esse complexo processo. Segundo o autor, as intensidades que 

dão poder a diversos fluxos de energias intelectuais (informações e 

documentos) são recolhidos e coordenados pela produção documental, 

instalando, assim, autoridade aos trabalhos das associações e instituições. 

 

Smit (2008, p. 12) afirma que Paul Otlet “perseguiu uma outra visão do documento, 

menos relacionada à sua materialidade (pressuposta) e mais voltada à discussão de sua 

função”. De acordo com Rabello (2009), a partir de Suzanne Briet, o conceito de documento é 

ampliado em relação ao conceito de Paul Otlet, enquanto que para o autor belga o enfoque 

documental era objetivo/social, para a funcionária da Biblioteca Nacional da França, o 

enfoque do documento era subjetivo/social.  

O conceito de documento, conforme Murguia (2011), ganha outro olhar com Suzanne 

Briet, a autora tratou o documento a partir de suas estruturas físicas e abstratas, a Madame 

Documentação o define da seguinte forma: “todo índice concreto ou simbólico, conservado ou 

registrado, com a finalidade de representar, de reconstituir ou de provar um fenômeno físico 

ou intelectual” (Briet, 1970, p.2). Em sua obra Qu’est-ce la documetation?, de 1951 com 

tradução de 1970, são feitas as seguintes indagações: 

 
Uma estrela é um documento? Um seixo levado pela torrente é um 

documento? Um animal vivo é um documento? Não. Mas são documentos as 
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fotografias e os catálogos das estrelas, as pedras em um Museu de 

Mineralogia, os animais catalogados em um Zoológico. 

 

Ou seja, para Briet, a função de documento está diretamente relacionada com a 

intenção atribuída ao mesmo (o valor empregado no documento, sua evidência), 

independentemente de seu suporte, esse desencadeamento de documentos é denominado de 

“vestimenta documentária”, por alguns autores traduzido para “produção documentária”. 

Dessa forma, um objeto pode se tornar um documento. Smit (2008, p.15), em harmonia com a 

colocação de Suzanne Briet, enfatiza “[...] que a determinação se “algo” é um documento 

depende de um ponto de vista, ou seja, a adoção de um critério situacional”. Reforçando esse 

pensamento, encontra-se no texto de Dodebei (1997) a assertiva “A transformação dos objetos 

do cotidiano em documentos é intencional, constituindo estes uma categoria temporária e 

circunstancial.”, na perspectiva de memória social, Dodebei (1997) afirma que não existe 

memória sem documento. Para Ortega e Lara (2008, p.3) “a razão de ser do documento é a 

informação”.  

É pertinente abrir um parêntese para a crítica realizada por Saldanha (2012) à 

produção documentária explicada por Suzanne Briet, com o clássico exemplo do antílope, do 

qual uma nova espécie foi encontrada na África e levada para o zoológico na França, e então 

uma série de documentos é sucedida a partir do “documento primário” – antílope. A crítica é 

embasada no que o autor chama de visão simbólica, porque nessa perspectiva a noção de 

antílope já existia antes da “descoberta” da nova espécie, já existia uma camada de discurso 

para conceituar um antílope, pois, para o autor, a cadeia/linha documentária promovida após 

“algo” se tornar um documento, na verdade é um estágio de outra linha sinuosa e extensa de 

construção simbólica do que pode ser a noção de documento (no caso, o antílope). Observa-se 

sua opinião na seguinte colocação:  

 

E nos perguntamos: mas Briet (1951) está certa ao afirmar 

que o “antílope institucionalizado” é o “documento inicial” e outros são 

derivados deste documento? Sim e não. Sim: a Documentação atuará a partir 

deste documento. Não: a Documentação não está concentrada (apenas) neste 

documento, mas nas possibilidades de determinar que isto – uma fotografia, 

por exemplo – pode ser um documento. 

 

Saldanha (2012) comenta que, pontuada a visão simbólica, esse, talvez, seja o único 

equívoco de Suzanne Briet. Julga-se relevante expor posições contrárias para enriquecer o 

diálogo sobre o assunto. Porém, o trabalho não se dará na perspectiva defendida pelo autor.   
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Ortega e Lara (2010, p.11) pontuam que de acordo com Jean Meyriat, teórico francês, 

um objeto pode tornar-se um documento:  

 
Uma das questões centrais de que trata Meyriat é a de como um objeto pode 

tornar-se um documento. Documentos escritos são, para ele, um caso 

privilegiado, por ser a escrita o meio mais comumente utilizado para 

comunicar uma mensagem. Mas pondera que os escritos não são os únicos 

objetos que têm por função transmitir uma informação, do que decorre que a 

noção de documento é muito mais ampla que a noção de escrita. 

 

Logo, é necessário considerar a informação que o objeto transmite, e não se pode 

apenas considerar documento aqueles que são escritos. Mais uma vez, a ideia de que o 

documento antes de ser definido por sua estrutura (forma física) tem que ser definido por sua 

funcionalidade, informacionalidade. Novamente, Ortega e Lara (2010, p.12) explicam que 

independentemente da vontade do criador de um determinado objeto em considerá-lo 

documento, este o será a partir da vontade de obter uma informação “É no momento em que 

se busca informação em um objeto, cuja função original é prática ou estética, que ‘se faz um 

documento’.” Reforçando esse ponto de vista, Buckland (1991) diz que objetos se 

transformam em documentos, se forem processados com a finalidade de viabilizar 

informação.  

Em outras palavras, um objeto tem que informar para ser um documento, mas não 

necessariamente esse objeto tem que ter sido criado para ser um documento, o que irá 

determinar sua documentalidade será o ser observador. Ou seja, há uma intervenção do outro 

para que um determinado objeto se torne uma fonte de informação e consequentemente um 

documento, pois pode acontecer de um objeto ser criado para outros fins e a partir de outra 

visão ou momento histórico, passar a ser documento. “Deste modo, nem todo objeto tem por 

função normal ser suporte de informação, mas esta pode ser uma de suas funções, embora sua 

função principal seja outra. O documento tem uma dupla origem: ele pode ou não ter sido 

criado como tal” (ORTEGA; LARA, 2010, p.12). 

Para Rendón Rojas (2005, p. 127), não há um conceito de documento que funcione 

para todas as ciências, tendo em vista sua complexidade. Para ele há três níveis de documento, 

onde o primeiro seria o objeto tal como é.  

 
En un primer nivel se encuentran los objetos tal y como son, sin que haya 

intervenido para su aparición una intencionalidad de hacerlo documento para 

ser consultado por la comunidad. Así pues, se tiene en un primer momento el 

objeto en sí. Por ejemplo existe una mariposa que no tiene otra finalidad que 

ser mariposa y vuela por el bosque comportándose como ser vivo de una 

especie concreta; o existe una pistola que fue fabricada para ser pistola, esto 
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es disparar si se jala el gatillo y tiene balas; o existe una carta que fue escrita 

como obra literaria epistolar de carácter particular y para comunicarle a una 

sola persona los pensamientos y sentimientos de su autor; o existe una foto 

que fue tomada para ser parte de un recuerdo familiar.  

 

O segundo nível seria quando estes mesmos objetos “mariposa, pistola, carta, foto y 

podemos agregar piedras, átomos, astros, otros seres vivos y hechos sociales” são vistos como 

fonte de informação, para estudo de uma determinada disciplina, por especialistas que 

estudam e desvendam a mensagem que o objeto indica, “en el sentido de que son signos-

índices de otras realidades, regularidades o intenciones en el caso de las ciencias sociales.” 

(RENDÓN ROJAS, 2005, p.127-128), eles não são mais apenas objetos, todavia passam a ter 

um valor documental. Quando se encontra o viés documentário desses objetos, então, chega-

se ao terceiro nível, que segundo Rendón Rojas: 

  
Pueden ser físicamente los mismos objetos, pero simbólicamente ya tienen 

un significado adicional que no poseían cuando eran solamente objetos en sí. 

Por ejemplo la mariposa mencionada anteriormente deja de ser simplemente 

mariposa y se convierte en representante de una especie de la que se conocen 

su hábitat, sus hábitos de alimentación, reproducción, su función dentro del 

ecosistema al que pertenecen, etcétera. Así pues, un biólogo, al clavar em un 

alfiler a esa mariposa, le asocia toda la información anterior y esa mariposa 

llega a ser un documento producido por el especialista y será utilizada como 

tal por sus colegas o estudiantes (2005, p.127-128). 

 

Por conseguinte, o objeto é transformado em um documento somente depois que ele é 

tratado do ponto de vista informacional e colocado dentro de um sistema de informação 

documental, representando-o, organizando-o e preparando-o para sua recuperação (RENDÓN 

ROJAS, 2005). 

Ortega e Lara (2008) afirmam que a ideia de que o documento é legitimado e adquire 

caráter documental pelo uso, função e intenção, são pensamentos da linha francesa do 

conceito de documento, que tem, por exemplo, autores como Jean Meyriat e Robert Scarpit. 

Enquanto que a linha anglo-saxã (que de acordo com as autoras é a mais difundida), tem 

como representantes: Michael Buckland, que “trata da definição genérica de documento – 

qualquer recurso informacional físico – formulada pelo movimento documentalista do início 

do século XX.” (LARA; ORTEGA, 2008, p.05) e Bernd Frohmann, que propõe que os 

estudos sobre informação devem envolver os documentos, pois estes enriquecem o 

entendimento de caráter público e social da informação por meio do seu conceito de 

materialidade, que não se limita à fisicalidade do objeto (conceito que será exposto ao se falar 

de práticas documentárias).    
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Por fim, Rabello (2009) afirma que o conceito de documento é essencial para a 

especulação do devir científico da Ciência da Informação e que a tradição da Documentação 

contribui para o valor social do documento como categoria da CI, no seu universo teórico. 

Tendo em vista as linhas conceituais sobre o documento, seu sentido, que foi modificado com 

o tempo, e falta de definição que contemple toda sua totalidade, pode-se concluir que o campo 

semântico do termo documento é complexo e de grande abrangência e que é preciso optar por 

uma forma de compreensão/interpretação. Nesse trabalho será adotada a forma das práticas 

documentárias, de Bernd Frohmann, que atribui informatividade ao documento e justifica-o 

como objeto de estudo da CI.     

 

 4.2.1 O corpo como documento 

 

Por considerar que os estudos de informação possuem várias vertentes, optou-se pela 

abordagem teórica do neodocumentalismo de Frohmann por acreditar ser a perspectiva mais 

viável para tratar o corpo humano não vivo
5
 como um documento. Serão apresentadas 

brevemente as influências de outros autores para o pensamento dessa nova abordagem de 

filosofia da informação com base na documentação; as práticas documentárias que 

estabelecem a legitimidade do documento em seu contexto e então, enquadrar/justificar o 

                                                 
5
 Tendo em vista o uso do termo “não vivo” para tratar o corpo humano pertencente ao laboratório de 

anatomia, é necessário justificar brevemente o uso dessa expressão e a significância que se pretende 

alcançar com seu uso. A teoria semiótica, de linha francesa, desenvolvida por Algirdas Julien Greimas, 

pretende explicar o sentido dos textos, utilizando-se do percurso gerativo do sentido. Esse percurso é 

um processo composto por três patamares independentes, que vai do mais simples e abstrato ao mais 

complexo e concreto, são eles: nível fundamental; nível narrativo e nível discursivo, cada um possui 

uma sintaxe e uma semântica.  A semântica do nível fundamental abriga as categorias de significado 

que estão na base da construção de um texto, tanto a semântica, quanto a sintaxe desse nível 

representam a instância inicial do percurso gerativo do sentido e buscam esclarecer os níveis mais 

abstratos da produção, funcionamento e interpretação do discurso. Na semiótica, o termo texto não se 

restringe à escrita ou fala, portanto, é possível considerar o corpo como um texto (ALMEIDA, 2011; 

FIORIN, 2006; MATTE; LARA, 2009; MERITH-CLARAS, 2013). O nível fundamental corresponde 

ao mais generalizado, aquele responsável pela essência do discurso, a ideia que baseia, em última 

instância, o sentido que aquele texto/discurso transmite, no caso, o pensamento fundamental do corpo, 

no LAH, é vida versus morte. O quadrado semiótico nos permite avaliar os estágios, o meio termo, o 

que fica entre os extremos. E é justamente esse efeito de sentido produzido que se quer apresentar, o 

que está entre a compreensão de vivo e morto, uma vez que o corpo humano, no âmbito do laboratório 

de anatomia, não está vivo, no entanto, seria muito simplista classificá-lo como morto, diante de sua 

contribuição e papel ativo/dinâmico/informativo no espaço do laboratório. Reinterando, a justificativa 

para utilização do termo corpo humano “não vivo” tem por fundamento um recurso semântico, que a 

semiótica discursiva trabalha, de considerar estágios/níveis/gradações entre conceitos, o que permite 

encaixar a ideia que se tem do cadáver (objeto útil para a formação dos profissionais da área de 

Saúde), em uma classificação entre o campo semântico dos conceitos vida e morte.    
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corpo humano não vivo como documento (certo grau de documentalidade, inclusive no viés 

de Suzanne Briet) e possuinte das quatro práticas documentárias elencadas por Bernd 

Frohmann.   

A neodocumentação é uma abordagem teórica da ciência da informação que considera 

primordial uma filosofia da documentação em detrimento de uma filosofia da informação. 

Para uma explicação é traçado um paralelo entre as propriedades da informação 

(uniformidade; imaterialidade e pressupostos de agência) e as propriedades do documento 

(multiplicidade; materialidade e agência autônoma). Ou seja, a informação é a mesma 

independente do meio que a transmite, ela é imutável; também é abstrata, concebida na mente 

e já existe uma ação pressuposta quando se trata de informação nesse modelo mentalista que 

privilegia a consciência dos sujeitos individuais. Enquanto que o documento tem múltiplas 

formas materiais com várias propriedades institucionais e culturais; os documentos são 

materiais e tem efeitos específicos (essa materialidade não pode ser confundida com a 

fisicalidade, objeto físico, suporte, pois se aproxima à ideia de massa, legitimidade, de algo 

que dá corpo. A materialidade tem um sentido de tornar o documento encorpado), e por 

último, a autonomia do documento que o faz ativo no contexto inserido (FROHMANN, 

2012).             

Há uma crítica às teorias mentalistas da informação e uma proposta de mudança de 

pergunta para se estudar o que é informativo. É oportuno aqui abrir um parêntese para 

explicar o que se entende por teorias mentalistas da informação: são aquelas que, conforme 

Capurro (2003), fazem parte do paradigma cognitivo da informação, na qual uma espécie de 

rede (formada por conteúdos intelectuais) existe apenas em espaços cognitivos ou mentais, ou 

seja, considera-se que o usuário possui “modelos mentais” do “mundo exterior” que são 

transformados por meio da informação, não são considerados os condicionamentos sociais e 

as entrelinhas da existência humana. Essas teorias são criticadas por Frohmann com bases 

teóricas fundamentadas em pensadores como Ludwig Wittgenstein, Michel Foucault e Martin 

Heidegger, de acordo com Capurro (2003), que argumenta que não é preciso criar uma ponte 

entre sujeito e objeto, em razão da própria existência já constituir uma rede de relações e 

significados no mundo. 

 Frohmann (2012), baseado em Wittgenstein, faz uma analogia quando cita Santo 

Agostinho a respeito do conceito de significado, que seria: signo – pensamento – significado. 

Relacionando à ideia de que a informatividade requer uma projeção mental dos seus signos 

em significados (é preciso o pensamento para transformar o documento - visto apenas como 

um suporte - em informação propriamente dita.), concluindo que as tradicionais teorias da 
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informação estão embasadas nesse pensamento. 

Então, Frohmann (2012) recorre ao filósofo Ludwig Wittgenstein para contrapor essa 

ideia agostiniana no campo da linguagem, quando apresenta uma situação específica do 

conhecido exemplo da maçã para questionar que o significado da palavra não está em 

discussão, e sim o uso.  Wittgenstein (1979, p.10) afirma: 

 

Santo Agostinho não fala de uma diferença entre espécimes de palavras. 

Quem descreve o aprendizado da linguagem desse modo, pensa, pelo menos 

acredito, primeiramente em substantivos tais como “mesa”, “cadeira”, “pão”, 

em nomes de pessoas, e apenas em segundo lugar em nomes de certas 

atividades e qualidades, e nas restantes espécies de palavras como algo que 

se terminará por encontrar. Pense agora no seguinte emprego da linguagem: 

mando alguém fazer compras. Dou-lhe um pedaço de papel, no qual estão os 

signos “cinco maçãs vermelhas”. Ele leva o papel ao negociante; este abre o 

caixote sobre o qual encontra-se o signo “maçãs”; depois, procura numa 

tabela a palavra “vermelho” e encontra frente a esta um modelo da cor; a 

seguir, enuncia a série dos numerais – suponho que a saiba de cor – até a 

palavra “cinco” e a cada numeral tira do caixote uma maçã da cor do 

modelo. - Assim, e de modo semelhante, opera-se com palavras. - “Mas 

como ele sabe onde e como procurar a palavra 'vermelho', e o que vai fazer 

com a palavra 'cinco'?” - Ora, suponho que ele aja como eu descrevi. As 

explicações tem em algum lugar um fim. - Mas qual é a significação da 

palavra “cinco”? - De tal significação nada foi falado aqui; apenas de como a 

palavra “cinco” é usada.          

 

Pode-se observar que o pensamento de projeção mental de um determinado signo para 

sua construção de sentido é refutado. Assim como o princípio da arbitrariedade, da 

Linguística moderna, em que se acredita que os signos são convenções arbitrárias e que não 

há relação com o mundo real. Ao falar a respeito da teoria wittgensteiniana, Saldanha (2008, 

p.69 -70) colabora com a seguinte sentença “há o reconhecimento filosófico de que a 

linguagem pode ser usada pelas comunidades sob múltiplas formas, e todas podem 

configurar-se como perfeitamente válidas, desde que coerentes com o cotidiano de seu uso”.  

Segundo Frohmann (2012, p.236), “assim como o tratamento da imagem agostiniana 

feita por Wittgenstein afasta nossa atenção das figuras metafísicas de significado e a aproxima 

das práticas da linguagem, da mesma maneira ela afasta nossa atenção das figuras mentalistas 

de informação e nos aproxima das práticas com documentos”. 

A compreensão de que se encontra o significado de determinada coisa, como no 

reflexo da palavra, ao perguntar o que ela é, rompe-se ao mostrar que o significado é 

encontrado no uso daquele termo, pelas regras/acordos que se utilizam para inseri-la em 

nossas vidas. 
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Trazendo para a o campo da Ciência da Informação, a preocupação deixa de ser 

focada no que é informação em si (assim como na linguagem deixa de ser o que é o 

significado) e passa a ser na dinâmica do que é informativo (que passa a ser o uso da palavra, 

o seu contexto, os jogos de linguagem para Wittgenstein), que se dá nas práticas 

documentárias expostas por Frohmann. Saldanha (2008, p.77) concorda que “o pensamento 

do chamado segundo
6
 Wittgeinstein tem influência clara dentro de uma tradição pragmática 

ou paradigma social da epistemologia da CI.”. 

Dessa forma, o documento ganha massa na sua institucionalização. Essa mudança de 

foco é interessante porque rompe com as tradicionais teorias da informação mudando a 

pergunta e traz uma proposta de ressignificação do documento, pois este tem papel social, 

logo é importante saber como ele se relaciona e age em determinados contextos ancorados no 

tempo e espaço, sua interferência nas relações da sociedade. O documento passa a ser o foco e 

é “ontologizado”, ou seja, ele ganha matrizes de construção, é retirado das bibliotecas e 

arquivos e colocado nas práticas sociais, nas quais ele exerce um papel social no contexto de 

relações de poder. 

Para compreender a posição ontológica do documento, é importante a noção do 

conceito de assemblage que Frohmann se apropria, em especial, aquela elaborada por Bruno 

Latour, em que o social é composto por associações de elementos heterogêneos. A partir desse 

conceito, Frohmann (2008a) situa documentos e documentação em contextos/arranjos 

complexos de entidades amplamente heterogêneas, que mantém essa composição por 

possuírem um ponto em comum a despeito de terem interesses diferenciados. E procura 

entender como o documento se relaciona e a sua posição/participação dentro de determinado 

arranjo. 

Para Frohmann (2008a), a documentação pode ser uma importante questão ética e 

política na construção dos modos de vida. O autor exemplifica com a história de famílias 

indianas, em que o documento (ultrassom) tem uma participação decisória na atitude de 

abortar ou não fetos do sexo feminino. Tendo em vista a cultura de valorização masculina por 

questões financeiras e de perpetuação do nome da família naquele país.   

Ao falar de documento, Frohmann (2012) faz menção ao seu conceito de 

“documentalidade de coisas”, que segundo ele, se refere à agência ou poder de coisas 

exercidas em seus acordos com outras coisas e que assim geram traços, inscrições, marcas, 

                                                 
6
 Por conta da diferença nos escritos de Wittgeinstein, ele é tratado por “primeiro” e “segundo”, pelos 

intérpretes de sua obra. O primeiro, positivista lógico; o segundo, pragmatista. (SALDANHA, 2008). 
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sinais, que envolvem também uma gradação de documentalidade, de fraco a forte. E que 

implica à frase “quanto um documento é?” ao invés da preocupação se algo é ou não um 

documento. De acordo com ele, a documentalidade é intensificada proporcionalmente ao 

fortalecimento da materialidade. 

O autor recorre ao famoso exemplo do antílope, de Suzanne Briet, conhecida como 

Madame Documentação, para falar de documentos primário e secundário. Nesse exemplo, 

Suzanne Briet aponta um antílope, capturado na África, como um documento primário e a 

partir dele se obtêm documentos secundários, como uma notícia no jornal sobre sua captura, 

quando o animal é colocado num zoológico e catalogado etc., que são as vestimentas 

documentárias. Frohmann (2014) chama a atenção para a ambiguidade encontrada nesse 

exemplo, que ele chama de lição antílope, pois ao mesmo tempo em que o documento 

primário é a origem de uma cascata de documentos, ele também perde documentalidade para 

sua vestimenta documentária [vênture documentário], para o seu referente.    

 

4.2.2 Práticas documentárias 

       

As práticas documentárias são responsáveis pela informatividade do documento. E 

elas possuem propriedades, a saber: materialidade; vinculação institucional; disciplina social e 

historicidade. Sua materialidade, já mencionada, é aquilo que torna o documento 

corporificado, o que o faz reconhecer como autêntico, outorga-lhe massa, consistência e se 

relaciona com o caráter público e social da informação (FROHMANN, 2008b). Vai além do 

caráter físico, material, embora a característica física não possa ser esquecida, pois o 

documento não é algo abstrato, ele pressupõe um registro.      

Sua vinculação com alguma instituição lhe garante legitimidade, credibilidade, por 

exemplo, o poder e garantia que um cartório tem para legitimar uma certidão de casamento. A 

disciplina social é uma propriedade que trata de como o documento afeta as questões sociais, 

pois se constitui uma relação de mão dupla, ao passo em que ele influencia a sociedade, 

também é regulamentado/disciplinado por ela.  A historicidade se refere ao fato do processo 

documentário se encontrar ancorado no tempo e no espaço. Essas propriedades estão 

relacionadas entre si.                 

Pretende-se adequar a compreensão do corpo humano não vivo, no âmbito do 

laboratório de anatomia humana, nas quatro propriedades das práticas documentárias 

apresentadas e assim contextualizá-lo em seu grau de documentalidade e articular algumas de 

suas possíveis relações nesse arranjo. 
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A materialidade de peças anatômicas se encontra na sua própria constituição, sua 

estrutura lhe configura, dá forma e garante massa pela sua composição feita de músculos, 

ossos, nervos, artérias, ligamentos, entre outros. Frohmann (2012, p. 237) diz que “muito da 

autoridade da informatividade dos documentos depende dos locais institucionais de sua 

produção”, no caso específico, o corpo humano não vivo completo (cadáver) ou partes dele 

(peças anatômicas) possuem vinculação institucional, pois, normalmente, pertencem às 

instituições que possuem laboratório de anatomia, tais como universidades (onde são 

ministradas disciplinas para diversos cursos). Instituição que lhes confere caráter de objeto de 

estudo. É possível até mesmo a doação desse objeto entre instituições, o que configura uma 

cadeia secundária de documentos, na elaboração de termos de doação, atestado de óbito, 

declaração para descarte de peças e outros.       

Pode-se considerar que o documento em questão é socialmente disciplinado por 

contribuir para as práticas de estudo, que refletem na vida profissional dos estudantes da área 

da Saúde. Ele afeta diretamente a futura carreira desses estudantes, e, por conseguinte, outros 

grupos, por exemplo, de pacientes que se submetem a uma cirurgia, pois o estudo de anatomia 

humana é imprescindível nesse caso. Em outra perspectiva, esse objeto é influenciado pela 

sociedade quando a sua origem provém de pessoas sem identificação, que são consideradas 

indigentes, bem como envolve questões éticas e morais.      

  A historicidade desse objeto é ampla e vem se constituindo há séculos. São as teias 

que unem as relações, a forma mutável de compreensão dos fenômenos. Todos os pontos das 

práticas documentárias se cruzam, não podem ser avaliados separadamente, pois as 

instituições não são isoladas, os documentos sofrem e exercem influências nessa dinâmica que 

está embasada em um contexto histórico e social. 

É pertinente considerar o arranjo em que o corpo humano não vivo (documento) está 

inserido, com todos os outros elementos, tais como: os professores das disciplinas ministradas 

no departamento de morfologia, os funcionários do laboratório, os alunos dos diversos cursos, 

as instituições que doam os corpos (hospital universitário, instituto médico legal – IML), as 

necessidades e o enfoque que cada disciplina tem, o tipo de corte da dissecação, a forma como 

o laboratório conserva as peças, os registros feitos para levantamento quantitativo (planilhas, 

tabelas), representações por fotografias, etiquetas, base de dados, catálogos, entre tantos 

outros. Todos esses elementos influenciam na documentalidade do objeto, pois apontam 

interesses e relações de poder, assim como proporcionam sentido e o configuram como 

documento em certa medida. Pois, não é uma pergunta com resposta à priori, e sim uma 

gradação de documentalidade a partir de práticas documentárias. 
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Portanto, considera-se viável declarar o corpo humano não vivo, no contexto do 

laboratório de anatomia, um documento em certo grau, com base em suas práticas 

documentárias. A informatividade é desenvolvida por conta das associações com os vários 

elementos, tanto os que compõem o próprio corpo, quanto os externos, que formam essa rede 

de documentos. 

Doravante será apresentada a conjuntura da unidade de informação em que será 

efetuada a pesquisa.  

 

4.3 LABORATÓRIO DE ANATOMIA DA UFF: MARCO EMPÍRICO DA PESQUISA 

 

É com frequência que o termo unidade de informação é utilizado considerando as 

unidades/organizações/instituições mais comuns, como bibliotecas, arquivos, museus, centros 

de documentação, como se refere Tarapanoff (2000, p.92)  

 
As unidades de informação (bibliotecas, centros e sistemas de informação e 

de documentação) foram e são, tradicionalmente, organizações sociais sem 

fins lucrativos, cuja característica como unidade de negócio é a prestação de 

serviços, para os indivíduos e a sociedade, de forma tangível (produtos 

impressos), ou intangível (prestação de serviços personalizados, pessoais, e 

hoje, cada vez mais, de forma virtual – em linha, pela Internet). 

 

Contudo, serão contextualizados nesse conceito os laboratórios de anatomia humana, 

com base no glossário da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília, no 

qual encontra-se a seguinte definição “Organização encarregada de adquirir, processar, 

armazenar e disseminar informação.” Pois, esta adquire corpos por doação, há 

tratamento/processamento na dissecação, armazenamento e conservação, assim como acesso 

às peças para os estudos e pesquisas desenvolvidos no departamento.     

Em linhas gerais, uma unidade de informação é um espaço onde se prestam serviços 

de informação para usuários reais e potenciais. A unidade de informação que figurará como 

ambiente empírico da presente pesquisa é o laboratório de preparo e análise de peças 

anatômicas da Universidade Federal Fluminense (UFF), doravante denominado pela sigla 

LAH/UFF (Laboratório de Anatomia Humana da UFF). O LAH/UFF está vinculado ao 

Departamento de Morfologia que, por sua vez, está subordinado ao Instituto Biomédico da 

UFF. Esse departamento atende aos cursos de Biomedicina, Biologia, Enfermagem, Educação 

Física, Farmácia, Medicina, Medicina Veterinária (que tem seu próprio laboratório), Nutrição, 

Odontologia e Psicologia.      
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Fundado em 1968, o Instituto Biomédico é composto por três departamentos 

(Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Departamento de Fisiologia e Farmacologia 

e Departamento de Morfologia) e uma biblioteca. Atualmente, é dirigido pela Professora 

Doutora Simone Florim. O Instituto tem por responsabilidade ministrar um ensino de 

qualidade, com atividades teóricas e práticas de pesquisa e extensão para diversos cursos da 

área da Saúde.    

O Departamento de Morfologia tem como diretor, atualmente, o professor Renato Luíz 

Silveira. A equipe do LAH/UFF é composta por três secretários, três técnicos de laboratório, 

um chefe e um subchefe, e atende cotidianamente docentes e discentes dos cursos já citados. 

As disciplinas diretamente ligadas às atividades do LAH/UFF são: Anatomia I, II, III e IV; 

Histologia I, II e III e Embriologia.  

O ossário é uma sala que faz parte do laboratório de anatomia, utilizada para 

armazenar os ossos que pertencem ao departamento. O acervo de ossos humano é separado do 

ossário de animais por uma questão de organização e porque as peças secas ficam afastadas 

das peças molhadas (conservadas em formol ou glicerina). O ambiente é composto por 

divisórias na parede, estante e gaveteiros. Ao que diz respeito à conservação desses ossos, é 

feito uma limpeza com peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada, e após, 

envernizado para proteção e demora na deterioração do osso. A forma de aquisição dessas 

peças é por doação, com parceria com cemitérios, e com autorização judicial, regida pela Lei 

8.501 que permite doação de cadáveres para instituições com fins de ensino e pesquisa.      

Uma vez apresentados o domínio da anatomia humana, o corpo como documento e o 

laboratório que será tomado como marco empírico da presente pesquisa, resta colocar em 

prática o objetivo principal da mesma – investigar a possibilidade de se realizar uma 

organização do conhecimento baseada na abordagem facetada de Ranganathan no domínio da 

anatomia.          
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5 UMA PROPOSTA DE INDEXAÇÃO FACETADA NO DOMÍNIO DA ANATOMIA 

HUMANA: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O trajeto percorrido nesta dissertação já apresentou, no Capítulo 2, o contexto da 

organização do conhecimento em que a presente pesquisa se insere, o aporte teórico-

metodológico concebido pela abordagem facetada e pelo método analítico-sintético, no 

Capítulo 3, e o domínio da anatomia humana, a fundamentação do corpo como documento e a 

contextualização do marco empírico da pesquisa, no Capítulo 4. O presente capítulo 

apresentará detalhadamente a proposta de uma indexação facetada para o domínio da 

anatomia humana desenvolvida no âmbito do Laboratório de Anatomia Humana da UFF 

(LAH/UFF). Em outras palavras, trata-se de uma proposta de um método de indexação 

(processo de organização do conhecimento) inspirado na abordagem facetada e no método 

analítico-sintético. Nesse sentido, lança-se mão de procedimentos provenientes tanto da 

indexação sistemática de Kaiser, quanto da classificação facetada de Ranganathan.  

O Capítulo 3 já expôs que o método analítico-sintético, fio condutor da abordagem 

facetada, foi empregado primeiramente por Kaiser (1908, 1911), ao desenvolver sua 

indexação sistemática. Ao elaborar um sistema de indexação voltado para o mundo dos 

negócios (empresas, indústrias, arquivos etc.), Kaiser resgatou a noção de categorização 

aristotélica para analisar e sintetizar assuntos de documentos especializados 

(predominantemente, documentos de escritórios e arquivos). Para tanto, Kaiser (1908, 1911) 

definiu duas categorias semânticas que poderiam dar conta dos aspectos estáticos e dinâmicos 

dos assuntos específicos – a categoria concreto e a categoria processo. Ambas as categorias, 

como visto anteriormente, serviram para orientar tanto a análise quanto a síntese dos assuntos. 

Para analisar o assunto abrangido em um dado documento, bastaria identificar os elementos 

mais substanciais (concretos) e os elementos mais dinâmicos (processos) contidos em seu 

conteúdo. Da mesma forma, ambas as categorias orientariam a síntese da indexação de 

Kaiser, ou seja, a construção dos enunciados de assuntos.  

De maneira bastante semelhante, a abordagem da classificação facetada de 

Ranganathan também operava por meio dos movimentos de análise e síntese dos assuntos dos 

documentos (predominantemente livros). No entanto, segundo Sales (2014), Ranganathan 

avançou a questão analítico-sintética ao trazer o conceito de faceta que, grosso modo, pode 

ser entendida como os aspectos peculiares de cada área do conhecimento.  

As facetas de cada área seriam, segundo Ranganathan (1976), as manifestações de 

uma das categorias PMEST, e cada área possuiria suas próprias facetas PMEST 
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correspondentes. Inicialmente, assim como o enunciado de Kaiser, a síntese proposta por 

Ranganathan também seguia a ordem da concretividade decrescente e era orientada pelas 

chamadas fórmulas facetadas, que determinavam a ordem em que as notações classificatórias 

deveriam ser construídas. Entretanto, a partir da quarta edição da Colon Classification (1952), 

Ranganathan rompeu com a fórmula facetada e delegou a definição da ordem de citação ao 

próprio classificador quanto à análise e à síntese do assunto, respeitando, impreterivelmente, a 

literatura especializada (SALES, 2014). Assim, a Colon Classification passaria a ser uma 

classificação livremente facetada, ou, de fato, uma classificação analítico-sintética 

(CAMPOS, 2001).  

Diante disto, como já afirmaram Sales (2014) e Sales e Guimarães (2017), os 

pragmatismos, ou melhor, as formas práticas de resolverem seus sistemas, de Kaiser e de 

Ranganathan são fundamentalmente semelhantes, pautados na análise e na síntese dos 

assuntos orientados pela categorização. No entanto, pelo fato de Kaiser ter se ocupado com a 

indexação e Ranganathan com a classificação, cabe lembrar que os produtos das sínteses de 

Kaiser e de Ranganathan eram essencialmente distintos. Kaiser adotava o plano verbal, 

construindo enunciados de assuntos por meio de palavras e expressões compostas, ao passo 

que Ranganathan trabalhou sua síntese no plano notacional, construindo notações 

classificatórias. 

A presente proposta de indexação para o domínio da anatomia humana adotará tanto 

aspectos da indexação de Kaiser quanto da classificação de Ranganathan. Por esta razão, opta-

se aqui por nomear tal proposta como “indexação facetada”, pois trata-se de uma indexação 

(plano verbal) que será guiada orientada pelas facetas que manifestam as categorias 

ranganathianas (PMEST). Em outras palavras, esta proposta de método de indexação emprega 

a análise e a síntese dos assuntos por meio das facetas PMEST na área da anatomia humana e 

apresenta como resultado a construção de enunciados de assuntos. A abordagem analítico-

sintética aqui apresentada é, portanto, um misto das categorias ranganathianas com os 

enunciados de Kaiser. Optou-se pelas categorias PMEST por serem mais completas que o 

binômio concreto-processo de Kaiser, mas, por se tratar de uma proposta de indexação, os 

enunciados verbais são mais apropriados que as codificações numéricas.  

Nas páginas que se seguem, apresentam-se, primeiramente, as etapas da construção da 

indexação desempenhadas no âmbito do LAH/UFF, divididas em etapa analítica e etapa 

sintética. Posteriormente, apresenta-se a consolidação dessas etapas como forma de proposta 

de indexação facetada para a área de anatomia humana.   
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5.1 DIMENSÃO ANALÍTICA   

 

 Esqueleto é o nome dado à estrutura que sustenta o corpo humano. Ele possui um 

total de duzentos e seis ossos e associa-se com o sistema muscular para auxiliar os 

movimentos do corpo. O esqueleto humano é integralmente constituído no terceiro mês de 

gestação por um tecido cartilaginoso e depois se enrijece por conta dos sais minerais. No 

estudo de anatomia humana, o esqueleto é dividido em duas grandes áreas: esqueleto axial e 

esqueleto apendicular. O primeiro corresponde ao eixo central do corpo, ao passo que o 

segundo corresponde aos ossos dos membros superiores, inferiores e cintura pélvica (RIZZO, 

2012; DANGELO;FATTINI, 2011).  

Inicialmente, a análise seria realizada no acervo de cabeça e pescoço, porém, no 

LAH/UFF essas peças são conservadas em formol, o que dificulta o manuseio e não 

possibilita uma etiquetagem para a posterior identificação. Por outro lado, o ossário do 

LAH/UFF é de fácil identificação e manuseio, além de ter tido incentivo por parte do técnico 

responsável pelo laboratório para a organização desse acervo específico.   

 Para a etapa de análise dos ossos, primeiramente, foi realizada uma visita técnica ao 

LAH/UFF a fim de conhecer o profissional responsável pelo local, sua disponibilidade e a 

dinâmica do laboratório, para, posteriormente, esquematizar uma agenda de visitas periódicas. 

A partir das conversas com o técnico do LAH/UFF, foi decidido trabalhar com o acervo do 

ossário, uma vez que o mesmo notadamente tornava viável a concretização da pesquisa, no 

que se refere à aplicação de uma indexação facetada. A proposta de pesquisa foi submetida ao 

Colegiado do Departamento de Morfologia e aceita em 2016, sendo iniciada em 2017 e 

concluída em 2018.  

Na segunda visita técnica, iniciou-se a observação em lócus da forma de divisão e 

agrupamento dos ossos do corpo humano, observação que foi respaldada na literatura da área. 

As fontes de referências utilizadas foram: Anatomia humana sistêmica e segmentar, de 

Dangelo e Fattini (2011); Fundamentos de anatomia e histologia, de Donald Rizzo (2012) e 

Sobotta: Atlas de anatomia humana, de Johannes Sobotta (1993).  

O objetivo da análise foi identificar as facetas PMEST no domínio da anatomia 

humana, especificamente, no recorte do acervo do ossário. Cabe aqui o esclarecimento de que 

a faceta correspondente à categoria tempo não é representativa para a forma como se estuda 

anatomia, pois não há uma diferenciação, no laboratório, de ossos infantis, adultos e de 

pessoas idosas. Esse tipo de informação não é cobrado dos alunos, a perspectiva de ensino é 

morfofuncional, ou seja, foco na função de cada estrutura. Por esta razão, a categoria tempo 
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foi desconsiderada no processo tanto de análise quanto de síntese. Portanto, foram 

identificadas as facetas que correspondem às categorias personalidade, matéria, energia e 

espaço de cada osso, conforme a divisão efetivamente adotada pelo LAH/UFF, ou seja, 

embora o corpo humano tenha duzentos e seis ossos (RIZZO, 2012, p. 134), a análise não 

contém duzentas e seis personalidades, por se pautar na divisão já estabelecida pelo próprio 

laboratório. Os ossos estão organizados no ossário do LAH/UFF em uma estante de gesso 

com divisões correspondentes para sua armazenagem, os ossos menores (como os ossos da 

mão e do pé) estão em pequenos recipientes ou gaveteiros. Apresentam-se, na sequência, os 

elementos que ajudaram a caracterizar cada faceta aplicada na análise. 

Personalidade: equivale à denominação do respectivo osso. 

Matéria: corresponde aos elementos substanciais que constituem o osso.  

Energia: relativa à função exercida pelo osso no corpo, ou em parte do corpo. 

Espaço: trata-se do ponto de localização do osso no corpo. 

 

A análise orientada pelas facetas correspondentes às categorias expostas acima foi 

realizada em um total de vinte e nove ossos (personalidades), conforme se segue. 

 

Esqueleto Axial 

 

Unidade 1 

Personalidade - Crânio 

Matéria – Osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia – Proteção do cérebro; Produção de células sanguíneas; Armazenamento de 

sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Esqueleto axial  

 

Unidade 2 

Personalidade – Calota craniana 

Matéria - Osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, 

periósteo)   

Energia – Proteção do cérebro; Produção de células sanguíneas; 

Armazenamento de sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Parte superior do crânio  
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Unidade 3 

Personalidade – Parietal 

Matéria - Osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, 

periósteo).   

Energia – Proteção do cérebro ; Produção de células sanguíneas; 

Armazenamento de sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Parte superior direita e esquerda do crânio 

 

Unidade 4 

Personalidade – Temporal  

Matéria - Osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, 

periósteo)   

Energia - Proteção do cérebro; Produção de células sanguíneas; 

Armazenamento de sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Lateral direita e esquerda do crânio 

 

Unidade 5 

Personalidade – Occipital  

Matéria - osteoblasto – osteócito – osteoclasto, (sais minerais, medula, 

periósteo)   

Energia – Proteção do crânio; Produz células sanguíneas; Armazena sais 

minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Parte posterior do crânio 

 

Unidade 6 

Personalidade – Frontal  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, 

periósteo)   

Energia – Proteção do crânio; Produz células sanguíneas; Armazena sais 

minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Parte superior /fronte do crânio 

 

Unidade 7 

Personalidade – Base do crânio 
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Matéria – Osteoblasto – osteócito – osteoclasto (sais minerais, medula, 

periósteo)   

Energia – Proteção do cérebro; Produção de células sanguíneas; 

Armazenamento de sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Parte média e inferior do crânio 

 

Unidade 8 

Personalidade - Maxilar 

Matéria – Osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, 

periósteo)   

Energia – Auxílio dos movimentos da boca; Produção de células sanguíneas; 

Armazenamento de sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Centro da base do crânio 

 

Unidade 9 

Personalidade – Mandíbula  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia - Auxílio dos movimentos da boca; Produção de células sanguíneas; 

Armazenamento de sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço - Parte inferior do crânio 

 

Unidade 10 

Personalidade – Coluna Vertebral 

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia – Suporte de todo o esqueleto; Auxílio dos movimentos do corpo todo; 

Produção de células sanguíneas; Armazenamento de sais minerais (fósforo, cálcio) e 

gordura. 

Espaço – Da região do pescoço até o final do tronco 

 

Unidade11 

Personalidade - Vértebra Cervical - Atlas 

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, periósteo)       

Energia – Suporta o crânio; Produz células sanguíneas; Armazena sais minerais 

(fósforo, cálcio) e gordura. 
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Espaço – Articulada ao osso occipital  

 

Unidade 12 

Personalidade – Vértebra Cervical - Áxis  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia - Auxilia os movimentos; Produz células sanguíneas; Armazena sais 

minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Região cervical 

 

Unidade13 

Personalidade - Vértebra Cervical 03-07 

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia - Auxilia os movimentos; Sustentam o corpo; Produz células 

sanguíneas; Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Região cervical 

 

Unidade 14 

Personalidade – Vértebras Torácicas  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia - Auxilia os movimentos; Sustentam o corpo; Produz células 

sanguíneas; Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Parte dorsal da região torácica  

 

Unidade 15 

Personalidade – Vértebras Lombares 

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia - Auxilia os movimentos; Sustentam o corpo; Produz células 

sanguíneas; Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Região lombar 

 

Unidade 16 

Personalidade – Sacro 

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto  (sais minerais, medula, periósteo)   
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Energia - Auxilia os movimentos; Sustenta o corpo; Produz células sanguíneas; 

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Fim da coluna vertebral 

 

Unidade 17 

Personalidade – Esterno 

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto  (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia – Articulação com as costelas; Produz células sanguíneas; Armazena sais 

minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Tórax 

 

Unidade 18 

Personalidade – Costelas  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia – Protegem órgãos vitais; Produzem células sanguíneas; Armazenam sais 

minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

 Espaço - Tórax 

 

Esqueleto Apendicular 

 

Unidade 19 

Personalidade – Clavícula  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto  (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia – Liga o esqueleto axial ao apendicular; Produz células sanguíneas; 

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Entre o manúbio do esterno e a apófise acromial da escápula. 

 

Unidade 20 

Personalidade – Escápula  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, periósteo)  

Energia - Auxilia os movimentos; Produz células sanguíneas; Armazena sais 

minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Por trás da parte dorsal do tórax 
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Unidade 21 

Personalidade – Úmero  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto  (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia - Auxilia os movimentos dos membros superiores; Suporta o tecido 

muscular da extremidade superior; Produz células sanguíneas; Armazena sais minerais 

(fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Parte superior do braço 

 

Unidade 22 

Personalidade – Ulna 

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto  (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia - Auxilia os movimentos dos membros superiores; Suporta o tecido 

muscular; Produz células sanguíneas; Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Antebraço  

 

Unidade 23 

Personalidade – Rádio  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto  (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia - Auxilia os movimentos dos membros superiores; Suporta o tecido 

muscular; Produz células sanguíneas; Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Antebraço  

 

Unidade 24 

Personalidade – Ilíaco  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto  (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia – Sustenta o tronco; Contém, produz e armazena medula;  Fornece fixação 

para as pernas; Sustenta o corpo quando estamos sentados; Produz células sanguíneas; 

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.   

Espaço – Quadril  

 

Unidade 25 

Personalidade – Fêmur  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto  (sais minerais, medula, periósteo)   
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Energia – Sustenta e distribui o peso do corpo; Auxilia os movimentos dos 

membros inferiores; Suporta o tecido muscular; Produz células sanguíneas; Armazena sais 

minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Parte superior da perna  

 

Unidade 26 

Personalidade – Tíbia  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto  (sais minerais, medula, periósteo)   

Energia - Auxilia os movimentos dos membros inferiores; Suporta o tecido 

muscular; Produz células sanguíneas; Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Parte inferior da perna 

 

Unidade 27 

Personalidade – Fíbula  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, periósteo) 

Energia - Auxilia os movimentos dos membros inferiores; Suporta o tecido 

muscular; Produz células sanguíneas; Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Parte inferior da perna  

 

Unidade 28 

Personalidade – Ossos da mão  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, periósteo) 

Energia - Movimentos de pronação, supinação, extensão; Função preênsil;  Produz 

células sanguíneas; Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – segmento terminal do membro superior 

 

Unidade 29 

Personalidade – Ossos do pé  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto (sais minerais, medula, periósteo) 

Energia - Equilíbrio; Locomoção; Alavanca; Sustentação; Produz células 

sanguíneas; Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Segmento terminal do membro inferior  
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5.2 DIMENSÃO SINTÉTICA  

 

Após a realização da análise, foram construídos os enunciados dos assuntos 

correspondentes a cada osso analisado, seguindo a seguinte ordem de citação: personalidade; 

espaço; energia; matéria. Tal ordem de citação foi orientada pela demanda que efetivamente 

ocorre no LAH/UFF quando da busca por informações pelos usuários do laboratório. Segundo 

o técnico responsável, a procura por informações normalmente se dá pela denominação do 

osso (personalidade), e as informações de maior relevância para os frequentadores do 

laboratório são respectivamente: onde o osso se localiza (espaço) e qual função desempenha 

no corpo (energia). A informação relativa às substâncias constitutivas (matéria) dos ossos é 

de menor relevância uma vez que são as mesmas em todos os ossos analisados.    

Vale destacar que os ossos da mão e do pé se encontram em um enunciado único, pois 

suas funções se dão conjuntamente, como partes que só significam em um todo mais genérico, 

embora estejam armazenados separadamente no laboratório.   

Para fins de localização dos ossos no acervo do LAH/UFF, foram elaboradas também 

codificações que individualizam cada enunciado. A constituição dos códigos foi realizada da 

seguinte forma: entrada - abreviação das duas divisões do esqueleto humano, axial [AX] e 

apendicular [AP]; segundo - uma numeração em ordem crescente de dois dígitos; para o caso 

de subdivisões, utilizou-se o ponto final seguido de uma numeração crescente de apenas um 

dígito, dada a pequena quantidade de ossos já estabelecida.  Segue a apresentação dos 

enunciados: 

Unidade 1 

AX.01 

Crânio 

 Esqueleto axial 

  Proteção do cérebro 

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.  

.         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

________________________________________________________________________ 
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Unidade 2 

AX.01.1 

Calota craniana  

 Parte superior do crânio 

   Proteção do cérebro 

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.  

.         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unidade 3 

AX.01.1.1 

Parietal  

Parte superior / posterior do crânio    

Proteção do cérebro 

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.  

.         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 
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Unidade 4 

AX.01.1.2 

Temporal  

Lateral direita e esquerda do crânio   

Proteção do cérebro 

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.  

.         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unidade 5 

AX.01.1.3 

Occipital 

 Parte posterior do crânio 

   Proteção do cérebro 

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.  

.         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 
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Unidade 6 

AX.01.1.4 

Frontal 

 Parte superior/ Fronte do crânio 

   Proteção do cérebro 

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.  

.         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unidade 7 

AX.01.2 

Base do crânio  

 Parte média e inferior do crânio 

   Proteção do cérebro 

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.  

.          

osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 
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Unidade 8 

AX.01.3 

Maxilar  

Centro da base do crânio   

Auxilia os movimentos (boca)  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

.          osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unidade 9 

AX.01.4 

Mandíbula 

Parte inferior do crânio   

Auxilia os movimentos (boca)  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

.         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 
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Unidade 10 

AX.02 

Coluna Vertebral  

Da região do pescoço até o final do tronco   

Sustenta o corpo  

Auxilia os movimentos (cabeça e tronco)  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura..  

         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unidade 11 

AX.02.1 

Vértebra Cervical – Atlas  

Articulada ao osso occipital   

Suporta o crânio  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.   

        osteoclasto  

     sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 
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Unidade 12 

AX.02.2 

Vértebra Cervical – Áxis  

Região cervical   

Auxilia os movimentos (cabeça e tronco) 

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.   

       osteoclasto  

    sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unidade 13 

AX.02.3 

Vértebra Cervical – 03 - 07  

Região cervical   

Auxilia os movimentos (cabeça e tronco) 

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.   

       osteoclasto  

    sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 
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Unidade 14 

AX.02.4 

Vértebras torácicas 

 Parte dorsal da região torácica  

Auxilia os movimentos (tronco) 

Produz células sanguíneas  

Sustentam o corpo 

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.  

        osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unidade 15 

AX.02.5 

Vértebras Lombares 

  Região lombar 

   Auxiliam os movimentos (tronco) 

Produzem células sanguíneas  

Sustentam o corpo 

Armazenam sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

       osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 
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Unidade 16 

AX.03 

Sacro   

Fim da coluna vertebral 

  Auxilia os movimentos (tronco) 

Produz células sanguíneas  

Sustenta o corpo 

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.  

       osteoclasto  

     sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unidade 17 

AX.04 

Esterno   

Tórax 

  Articulação com as costelas  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura..  

       osteoclasto  

     sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 
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Unidade 18 

AX.05 

Costelas   

Tórax 

  Protegem órgãos vitais  

Produzem células sanguíneas  

Armazenam sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura 

       osteoclasto  

     sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unidade 19 

AP.01 

Clavícula   

Entre o manúbio do esterno e a apófise acromial da escápula  

   Liga o esqueleto axial ao apendicular  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.  

       osteoclasto  

     sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 
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Unidade 20 

AP.02 

Escápula   

Por trás da parte dorsal do tórax 

Auxilia os movimentos dos membros superiores  

Produz células sanguíneas    

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura   

         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unidade 21 

AP.04 

Úmero   

Parte superior do braço  

Auxilia os movimentos dos membros superiores  

Suporta o tecido muscular da extremidade superior  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

          

       osteoclasto  

    sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 
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Unidade 22 

AP.05 

Ulna   

Antebraço  

Auxilia os movimentos dos membros superiores  

Suporta o tecido muscular  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

          

       osteoclasto  

    sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Unidade 23 

AP.06 

Rádio   

Antebraço  

Auxilia os movimentos dos membros superiores  

Suporta o tecido muscular  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

          

         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 
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Unidade 24 

AP.07 

Ilíaco   

Quadril  

Sustenta o tronco  

Contém, produz e armazena medula  

Fornece fixação para as pernas  

Sustenta o corpo quando estamos sentados  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.    

           

        osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Unidade 25 

AP.08 

Fêmur   

Parte superior da perna       

   Sustenta e distribui o peso do corpo  

Auxilia os movimentos dos membros inferiores  

Suporta o tecido muscular  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.  

        osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

______________________________________________________________________ 
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Unidade 26 

AP.09 

Tíbia   

Parte inferior da perna       

  Auxilia os movimentos dos membros inferiores  

Suporta o tecido muscular  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura   

         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unidade 27 

AP.010 

Fíbula   

Parte inferior da perna       

  Auxilia os movimentos dos membros inferiores  

Suporta o tecido muscular  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura   

         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 
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Unidade 28 

AP.011 

Ossos da mão  

Segmento terminal do membro superior     

  Movimentos de pronação, supinação, extensão  

Função preênsil  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.   

         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Unidade 29 

AP.012 

Ossos do pé  

Segmento terminal do membro inferior     

  Equilíbrio  

Locomoção  

Alavanca  

Sustentação  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura.   

         osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

___________________________________________________________________________ 
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5.3 SINTETIZANDO A PROPOSTA DE INDEXAÇÃO FACETADA 

 

Uma vez explicitado detalhadamente o trajeto percorrido para a construção desta 

proposta de indexação facetada ao domínio da anatomia humana, experimentado no âmbito do 

Laboratório de Anatomia Humana da UFF, conforme exposto nas páginas precedentes, 

sintetiza-se, a seguir, as etapas desse processo, de modo a consolidar a presente proposta.    

 

a) Pré-análise 

 Identificação dos tipos de peças que compõem o acervo: é de fundamental 

importância fazer o reconhecimento dos tipos de peças que compõem o acervo 

do laboratório e verificar a factibilidade da aplicação da indexação facetada.  

 

 Delimitação do material que será indexado: uma vez verificada a viabilidade 

de aplicação da indexação, é necessário delimitar quais serão as peças, ou tipos 

de peças, que serão efetivamente submetidas à análise. 

 

 Aproximação com o especialista da área: somente a observação das peças do 

acervo não é suficiente para que o indexador tome conhecimento do domínio 

da anatomia. Desse modo, é fundamental estabelecer uma relação com algum 

especialista da área, de preferência, o próprio responsável técnico pelo 

laboratório, pois este normalmente possui informações precisas a respeito tanto 

do laboratório quanto de seus frequentadores (usuários). Contudo, essa 

orientação serve apenas para o caso de o responsável técnico ser também um 

especialista no domínio da anatomia humana. Caso não o seja, o indexador 

necessitará estabelecer contato tanto com o técnico do laboratório quanto com 

um especialista. Em laboratórios localizados em universidades, o especialista 

pode ser um professor ligado à disciplina de anatomia humana. 

 

 Seleção de obras de referência especializadas e pesquisa bibliográfica: com o 

auxílio do técnico-especialista, o indexador deverá eleger obras de referência 

(atlas de anatomia, livros-textos da área) que sirvam de fontes de informações 

especializadas, para maior compreensão das estruturas, constituições, 

localizações das peças no corpo, funções desempenhadas pelas peças no corpo 
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etc. A presente proposta adotou como obras de referência as seguintes: 

Anatomia humana sistêmica e segmentar, de Dangelo e Fattini (2011); 

Fundamentos de anatomia e histologia, de Donald Rizzo (2012) e Sobotta: 

Atlas de anatomia humana, de Johannes Sobotta (1993). O especialista pode 

dar informações relevantes também no que diz respeito às referências 

bibliográficas mais relevantes no domínio da anatomia.   

 

 Compreensão da infraestrutura e funcionamento do laboratório: embora 

pertencentes ao mesmo domínio de conhecimento, cada laboratório possui sua 

própria norma de conduta, política de funcionamento, organização de acervos, 

estratégias de busca, limitação de recursos etc. Por essa razão, conhecer e 

respeitar a dinâmica e a infraestrutura do local são de suma importância. É 

desejável que a indexação seja conduzida de acordo com a realidade do local, 

dando como contrapartida ao laboratório um serviço/produto que será 

efetivamente utilizado. Não parece coerente desenvolver um método de 

indexação que demande sofisticadas tecnologias para um laboratório que 

sequer possui computador. A abordagem tradicional da indexação, baseada em 

índices e fichas impressas ainda pode ser de grande valia para os laboratórios 

cujas realidades refletem a falta de investimentos materiais das instituições. 

Além disso, uma vez informatizado o sistema de funcionamento do laboratório, 

a indexação realizada servirá de conteúdo para a alimentação do programa, seja 

ele qual for. No caso do LAH/UFF, que não possui computadores e toda 

dinâmica de trabalho se dá manualmente, optou-se pela abordagem facetada 

tradicionalmente trabalhada por Kaiser e por Ranganathan, ou seja, trabalhada 

no meio impresso. Futuramente, quando o LAH/UFF possuir aparatos 

tecnológicos informatizados, poderá se valer da indexação ali realizada para a 

alimentação de seu sistema.  

 

 Diálogo constante com o especialista: cada etapa do processo de indexação, 

seja no que se refere à dimensão analítica ou à dimensão sintética, deverá ser 

acompanhada e certificada pelo especialista da área. A relação entre o 

indexador e o especialista configura um encontro de domínios. O indexador, 

apto nas técnicas de tratamento da informação demanda do especialista o 
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conhecimento específico da anatomia. Nesse sentido, a consulta e a troca de 

informações entre ambos deverão ser constantes.   

 

 Definição das facetas/categorias que serão consideradas na análise: uma vez 

delimitados e esclarecidos todos os aspectos expostos acima, parte-se para a 

definição de quais serão as facetas (correspondentes ao PMEST) que serão 

levadas a cabo na indexação. Dependendo do enfoque da indexação, nem 

sempre todas as categorias são demandadas. Como dito anteriormente, no caso 

aqui relatado, a categoria tempo se mostrou desnecessária para o LAH/UFF. 

Para maior clareza no processo de indexação, é importante explicitar os 

aspectos que irão caracterizar cada faceta correspondente, ou seja, o que será 

considerado personalidade, matéria, energia etc. Obviamente que tal 

orientação já é fornecida essencialmente pela teoria de Ranganathan. Porém, 

torna-se mais didático ao indexador se guiar por definições explicitadas por ele 

mesmo quando da pré-análise. Na presente proposta, delimitaram-se as 

seguintes definições/características: Personalidade: equivale à denominação 

do respectivo osso. Matéria: corresponde aos elementos substanciais que 

constituem o osso. Energia: relativa à função exercida pelo osso no corpo, ou 

em parte do corpo. Espaço: trata-se do ponto de localização do osso no corpo. 

 

 

b) Análise 

A pré-análise, exposta acima, configura a determinação de todos os 

aspectos que preparam o terreno para a aplicação da análise, de tal sorte que a 

realização da análise consiste simplesmente na execução das etapas empíricas 

sobre cada peça a ser indexada, conforme segue: 

 

 Aplicação dos conceitos de facetas em cada peça: cada peça deverá ser 

submetida à análise facetada individualmente, ou seja, identificar-se-á em 

cada peça suas manifestações das categorias PMEST. Tal identificação será 

auxiliada tanto pelas obras de referência quanto pelo especialista da área. 

Por exemplo: na presente proposta, foram as obras de referências que 

permitiram a identificação de que a Tíbia (personalidade) é um osso 

composto por sais minerais, medula e periósteo (matéria), está localizada 
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na parte inferior da perna (espaço) e tem como função (energia) auxiliar os 

movimentos dos membros inferiores, suportar o tecido muscular etc. A 

identificação dessas facetas foi posteriormente validada pelo especialista, 

dando confiabilidade à análise. Esse processo analítico, orientado pelas 

obras de referência e pelo especialista deve ser realizado peça a peça.   

   

 Elaboração de listas de facetas para cada peça: de modo a facilitar a etapa 

subsequente da síntese, é recomendado que cada peça possua sua própria 

lista de facetas, resultado da análise. Por exemplo: 

 

Personalidade – Tíbia  

Matéria - osteoblasto – osteócito - osteoclasto  (sais minerais, medula, 

periósteo)   

Energia - Auxilia os movimentos dos membros inferiores; Suporta o tecido 

muscular; Produz células sanguíneas; Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura. 

Espaço – Parte inferior da perna 

 

 

c) Síntese 

Se a parte analítica da presente proposta se pauta fundamentalmente na 

identificação das facetas que manifestam as categorias ranganathianas, a dimensão 

sintética se inspira na construção de enunciados de assuntos conforme preconizado 

por Julius Kaiser. Nesse sentido, a síntese aqui proposta se configura da seguinte 

maneira: 

 

 Definir a ordem de citação dos enunciados: determinar uma ordem de citação 

de acordo com a relevância dada pelo próprio domínio da anatomia, bem 

como, pela efetiva demanda do laboratório. Cada laboratório tem sua própria 

dinâmica e infraestrutura que precisam ser respeitadas, sendo assim, é 

importante verificar, com auxílio do profissional especializado, qual a ordem 

de citação mais apropriada e que venha a contribuir para o funcionamento do 

laboratório em termos de organização e busca de informação. Na presente 

proposta, definiram-se como ordem de citação as facetas de personalidade, 

espaço, energia e matéria. Vale destacar que, assim como verificado na Colon 

Classification a partir de sua quarta edição, o indexador, por não ser 
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especialista em todos os assuntos, não deve enrijecer demasiadamente a ordem 

de citação, pois a ordem de importância dos componentes que compõem os 

assuntos pode variar de acordo com diferentes enfoques. Considera-se que, 

embora todo propósito de indexação seja basicamente recuperar informações 

de documentos, cada laboratório pode lançar mão de enfoques distintos, 

dependendo do tipo de documentos (peças do corpo humano) e do 

comportamento de busca de seus usuários. Nesse sentido, é preferível que a 

ordem de citação seja decidida em comum acordo com o especialista do 

laboratório.     

 

 Elaborar um enunciado para cada peça, seguindo a ordem de citação definida: 

para cada peça deve-se criar um enunciado correspondente, de acordo com a 

ordem de citação anteriormente determinada. Se cada enunciado será 

organizado em fichas individuais padronizadas, como o fez Kaiser, ficará a 

cargo do próprio responsável pelo laboratório, de acordo às suas demandas 

funcionais. Optou-se, para a presente proposta, a elaboração de enunciados 

individuais (para cada peça sintetizada) apresentados de maneira contínua. A 

ordenação desses enunciados seguiu a ordem macroestrutural dos esqueletos 

axial e apendicular e foi orientada numericamente pelos códigos atribuídos a 

cada peça sintetizada. A elaboração de códigos para os enunciados se deve 

única e exclusivamente para facilitar a localização das peças no acervo do 

laboratório, não se configurando como um produto da síntese conforme 

proposto por Ranganathan.   

 

Exemplo da síntese proposta: 

 

AP.09 

       Tíbia   

   Parte inferior da perna      

   Auxilia os movimentos dos membros inferiores  

Suporta o tecido muscular  

Produz células sanguíneas  

Armazena sais minerais (fósforo, cálcio) e gordura 

       

    osteoclasto  

      sais minerais 

medula  

periósteo 

____________________________________________________________________________ 
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 Maiores detalhes da trajetória metodológica deste processo de indexação podem ser 

verificados nos itens 5.1 e 5.2, quando das explicações pormenorizadas relativas às dimensões 

analítica e sintética desta proposta.  

Com o exposto, considera-se alcançada uma proposta de uma indexação facetada, 

fundamentada em parte na indexação sistemática de Kaiser e em parte na Teoria da 

Classificação Facetada de Ranganathan, ou seja, uma proposta de indexação orientada pelo 

método analítico-sintético.    
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6 CONCLUSÃO  

 

A abordagem facetada desenvolvida por Ranganathan, entendida como uma 

abordagem da organização do conhecimento, assim como o método analítico-sintético, 

elaborado por Kaiser e aprimorado pelo bibliotecário indiano, possibilitou uma proposta de 

indexação facetada visando contribuir para a organização e representação do conhecimento no 

domínio da anatomia humana. Além disso, o desenvolvimento do presente estudo permitiu a 

melhor compreensão da teoria e do domínio explorados.  

De modo geral, as visitas ao laboratório e as pesquisas bibliográficas, tanto sobre 

organização do conhecimento, quanto a respeito de anatomia humana, permitiram compor o 

passo a passo para a elaboração da proposta de indexação facetada. Estipularam-se três 

etapas: pré-análise, composta pelas fases de Identificação dos tipos de peças que compõem o 

acervo; Delimitação do material que foi indexado; Aproximação com o especialista da área; 

Seleção de obras de referência especializadas e pesquisa bibliográfica; Compreensão da 

infraestrutura e funcionamento do laboratório; Diálogo com o especialista; Definição das 

facetas/categorias que foram consideradas na análise. A etapa da análise consistiu-se da 

execução das fases de Aplicação dos conceitos de facetas em cada peça e Elaboração de listas 

de facetas para cada peça. Por fim, a síntese foi formada pelas etapas de Definição da ordem 

de citação dos enunciados e Elaboração dos enunciados para cada peça, de acordo com a 

ordem de citação definida.  

Portanto, o objetivo de propor o desenvolvimento de um método de indexação 

facetada para o domínio da anatomia humana, tendo por procedimento o percurso analítico-

sintético, foi efetivamente alcançado, viabilizando a construção de enunciados verbais 

acompanhados de notações. Foi possível verificar peculiaridades do laboratório que 

influenciaram na pesquisa, como, por exemplo, a conservação de peças de outros sistemas do 

corpo humano em formol, o que dificulta consideravelmente o manuseio e, 

consequentemente, direcionou a pesquisa para o acervo de ossos, que é seco. Como uma 

sugestão de caminho para futuras investigações, em um estudo posterior, o pesquisador pode 

dar continuidade à pesquisa na perspectiva de alimentar uma base de dados, focando na 

recuperação da informação de modo automatizado. Pois o presente trabalho viabiliza todo o 

sistema de recuperação da informação em laboratórios de anatomia humana.  

Com a pesquisa desenvolvida foi possível inferir que a abordagem facetada e o 

método analítico-sintético podem servir adequadamente à organização do conhecimento no 

domínio da anatomia humana e orientar a organização da informação dos acervos de seus 
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laboratórios. Embora a presente pesquisa tenha focado apenas no ossário do laboratório da 

UFF, entende-se que o mesmo procedimento de indexação pode ser aplicado para todas as 

peças constantes em um laboratório desta natureza, desde que providenciado os meios 

necessários para o manuseio e análise do material.  

Com o intuito de responder a questão norteadora desta investigação, considera-se 

possível afirmar que para realizar uma indexação facetada em laboratórios de anatomia 

humana é necessário levar a cabo as etapas de pré-análise, análise e síntese de cada peça 

(documento) constante no acervo em questão, seguindo os preceitos definidos por 

Ranganathan e por Kaiser, traduzindo as peculiaridades temáticas (facetas) do domínio da 

anatomia para um procedimento formal de indexação que aproxima Ciência da Informação e 

Saúde.    
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