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RESUMO 

 

Criada no século XIX, a Classificação Decimal de Dewey (CDD) carrega em sua estrutura 
hierárquica imutável o pensamento de sua época. Dentre as diversas fontes que contribuíram 
para sua concepção, William Torrey Harris destaca-se como a influência mais imediata de 
Dewey. A classe 700, dedicada às Artes, faz parte do esquema generalista da CDD e teve 
como base de sua origem as classificações filosóficas de Francis Bacon e, principalmente, de 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel – refletidas na classificação de Dewey via Harris. A 
proeminência de Hegel não se dá apenas no campo da organização do conhecimento, mas 
também no campo das Artes. Seus escritos sobre Estética e sua teoria sobre o fim da arte, 
elaborados no século XIX, são retomados um século depois, por críticos e historiadores da 
arte, em virtude das novas experiências artísticas vivenciadas. Na contemporaneidade, o fim 
da arte determina uma nova era onde tudo pode ser arte. O abandono dos padrões estéticos 
tradicionais leva a um novo pensamento filosófico que se dedica a explicar os motivos que 
tornam algo uma obra de arte. Ao torna-se pluralista a Arte deixa de se encaixar no esquema 
monolítico de Dewey. Do ponto de vista prático de uso da CDD para classificação dos 
assuntos atinentes à Arte, os novos problemas surgidos na contemporaneidade unem-se a 
outros inerentes à formação estrutural da CDD. Ainda que as lacunas do esquema de Dewey 
não diminuam sua popularidade, incentivam o surgimento de adaptações a ele. Este estudo 
destaca, do ponto de vista teórico e prático, as insuficiências da CDD quanto a seu arranjo 
hierárquico, abrangência e especificidade dos assuntos relacionados à Arte que aborda.     
 
Palavras-chave: Classificação das Artes. Classificação Decimal de Dewey. Sistemas de 

Organização do Conhecimento. 



 

 

ABSTRACT 

 

Created in the nineteenth century, the Dewey Decimal Classification (DDC) brings in its 
unchanging hierarchical structure the thoughts of its time. Among the various sources that 
contributed to its conception, William Torrey Harris stands out as the most immediate 
influence of Dewey. The 700 Class, dedicated to the Arts, is part of the general DDC scheme 
and was based on the philosophical classifications of Francis Bacon and, especially, of Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel - taken from Harris by Dewey. Hegel's prominence occurs not only 
in the knowledge organization field, but also in the Arts. His essays about Aesthetics and his 
theory of the end of art, elaborated in the nineteenth century, have been revisited a century 
later by critics and art historians in order to understand the new artistic experiences 
happening. In nowadays, the end of art appoints a new period in which everything can be art. 
Leaving behind the traditional aesthetic aspects, a new philosophical idea was born to explain 
the reasons why anything can be a work of art. Becoming pluralist, the Arts don't fit into the 
monolithic scheme of Dewey. The practical viewpoint about the use of the DDC to classify 
the Arts, shows that the new problems appeared in nowadays are added to others structural 
issues inherent to DDC formation. Although the omissions of the Dewey's scheme do not 
diminish its popularity, they encourage the emergence of adaptations to it. This study 
emphasizes, from a theoretical and practical point of view, the inadequacies of the DDC in its 
hierarchical arrangement, coverage and specificity of the subjects related to the Arts. 
 
Keywords: Art classification. Dewey Decimal Classification. Knowledge Organization 

Systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Inúmeras são as possibilidades de se abordar a organização do conhecimento no 

universo acadêmico, uma vez que a própria literatura, nacional e internacional, a aborda ora 

como um processo do tratamento temático da informação, como encontrado na tradição 

anglo-americana da biblioteconomia ou na divisão dos grupos de trabalho da ANCIB 

(Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação), ora como um campo de estudo 

autônomo e emergente que lida com aspectos teóricos e metodológicos que vão além da 

Ciência da Informação, conforme encontrado nos estudos da ISKO (International Society for 

Knowledge Organization) (SALES, 2017). Nesse sentido, e não adentrando às discussões 

epistemológicas a respeito da natureza da organização do conhecimento, a presente pesquisa 

prefere abordar a organização do conhecimento como a ordenação sistemática de assuntos e 

conceitos, aproximando-se, assim, da definição dada por Bräscher e Café (2010), para quem a 

organização do conhecimento está ligada à abstração do mundo dos conceitos ou, para ser 

mais exato, à organização sistemática de assuntos e conceitos. Para as autoras acima citadas, 

esta organização de conceitos ocorre por meio da representação do conhecimento, 

formalizada, por sua vez, nos sistemas de organização do conhecimento. 

 Segundo Dahlberg (2006), organização do conhecimento é a 

 
ciência que ordena a estruturação e sistematização dos conceitos, de acordo com 
suas características, que podem ser definidas como elementos de herança do objeto, 
e a aplicação dos conceitos e classes dos conceitos ordenados pela indicação de 
valores, dos referentes conteúdos dos objetos ou assuntos. A partir dessa 
organização do conhecimento criam-se ferramentas que apresentam a interpretação 
organizada e estruturada do objeto, chamados de Sistemas de Organização do 
Conhecimento. 
 

Dahlberg (1995) destaca três fases da organização do conhecimento: fase 

classificatória original ou notacional, direcionada a organizar a informação para sua posterior 

localização; fase tesáurica ou alfabética, caracterizada por utilizar a Linguística para 

solucionar questões do tratamento temático da informação; fase classificatória ou fase 

classificatória revisitada, quando a organização de conceitos e a linguística complementam-se, 

e as ontologias ganham destaque. A presente dissertação situa seu problema de pesquisa na 

primeira fase de Dalhberg, dentro dos Sistemas de Organização do Conhecimento.  

Piedade (1983) divide tais sistemas quanto a sua finalidade: filosóficos, classificações 

elaboradas por filósofos destinadas a ordenar as ciências, e bibliográficos, classificações 

voltadas à organização de documentos em bibliotecas. Para a autora classificar trata-se de 
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“dispor os conceitos, segundo suas semelhanças e diferenças, em certo número de grupos 

metodicamente distribuídos” (PIEDADE, 1983, p. 16).   

Pombo (2002a, p. 2-3) complementa o pensamento descrito acima afirmando que a 

classificação está presente em três níveis: dos seres (classificação nas ciências), dos saberes 

(classificação das ciências) e dos livros e dos documentos (ciência da classificação). O 

primeiro nível é caracterizado “pela atuação dos cientistas na categorização dos seres vivos e 

dos fenômenos da natureza, como é o caso da taxonomia de Lineu”. O segundo volta-se para 

a “sistematização dos conhecimentos até então construídos pelo homem, como é o caso das 

contribuições de Aristóteles, Santo Agostinho, Bacon e D´Alembert, entre outros”. E o 

terceiro, corresponde a “[...] uma ação de natureza mais pragmática visando permitir ao 

cidadão encontrar a informação por ele desejada a partir de documentos sistematicamente 

organizados, como testemunham as contribuições de Harris, Dewey, Otlet e La Fontaine [...]”. 

(GUIMARAES, 2017, p. 85).  

Historicamente, as classificações filosóficas e científicas antecederam as classificações 

bibliográficas. Estas últimas, “situam-se em nível de linguagem, porém são códigos criados e 

definidos com objetivo de sempre expressar sentido. Resultam da estruturação da realidade 

(no tempo e no espaço) elaborada de modo artificial, com objetivos (teóricos, práticos e 

teóricos-práticos) determinados” (ANJOS, 2008, p. 27). Em outras palavras, “o processo de 

classificar livros implica, portanto, em agrupá-los pelos assuntos de que tratam, trocando o 

nome ou o termo dos mesmos por sinais ou símbolos correspondentes. Daí dizer-se que 

classificação é uma linguagem artificial. A esses símbolos dá-se o nome de notação da 

classificação” (BARBOSA, 1969, p. 17).  

As notações são caracterizadas por algumas qualidades: Memorabilidade trata da 

facilidade de recordação de uma notação e inclui a simplicidade (apreensão rápida pela 

mente) e brevidade (preferência pelos arranjos menos extensos e mnemônicos); Hospitalidade 

se refere a capacidade de acomodação de novos assuntos nos lugares adequados; 

Expressividade possibilita à notação refletir a estrutura de seu esquema de classificação, 

colaborando para o entendimento da ordem sistemática utilizada; Síntese influi sobre a 

extensão dos símbolos notacionais; Flexibilidade permite escolher as ordens de citação e 

intercalação. (FOSKETT, 1973).  

O marco do desenvolvimento das classificações bibliográficas estabelece-se na 

segunda metade do século XIX. De acordo com Araújo (2009), a questão que direciona este 

período é como promover a classificação do conhecimento, não do ponto de vista filosófico, 

mas do ponto de vista “útil” para a recuperação dos itens informacionais. O problema se torna 
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entender os fundamentos gerais dos processos classificatórios e sua lógica operacional. Os 

fluxos informacionais são vistos por sua inserção nas dimensões político-econômicas de um 

contexto específico. A nova perspectiva de estudos da informação a entende não mais como 

coisa, mas como processo (algo construído), essencialmente histórico e cultural, que só pode 

ser apreendido na perspectiva dos sujeitos que a produzem, a disseminam e a utilizam. A 

Classificação Decimal de Dewey (CDD) data deste século. 

Elaborada por Melvil Dewey (1851-1931), a CDD é uma classificação geral segundo o 

campo do conhecimento que abrange, pois apresenta “[...] a ordenação de todo o 

conhecimento humano” (PIEDADE, 1983, p. 60). Em seu nível mais amplo, a CDD é 

dividida em dez classes principais que abrangem, em conjunto, a totalidade do mundo dos 

saberes. Essas classes são desmembradas em dez divisões e cada uma delas em dez seções.  

A palavra “classe” pode ser usada para indicar as classes principais, divisões, seções e 

qualquer outro nível de notação na hierarquia. As classes representam a faceta principal da 

disciplina, sendo esta “um campo de estudo ou ramo do conhecimento organizado” (DEWEY, 

2011, v. 1, p. LXXVI, tradução nossa). A disposição de disciplinas estabelece o primeiro 

nível de semelhanças e diferenças desta classificação.  

Para criação e desenvolvimento de seu sistema, Dewey teve grande influência de 

outros bibliotecários, de filósofos e dos professores da instituição ao qual era ligado, Amherst 

College. Sua classificação objetivava organizar o acervo, não apenas da biblioteca da 

instituição onde foi produzido, mas de todas as bibliotecas dos Estados Unidos.  

Segundo Olson (2011), Dewey via a informação como um amontoado caótico que 

necessitava de ordem e utilizou diversas metáforas para expor este argumento, entre elas, a de 

um exército, que justificaria a imposição de uma estrutura hierárquica. 

Para introduzir seu sistema, Dewey elaborou uma complexa rede social. A divulgação 

e aceitação ampla da CDD contou ainda com a sorte de ter sido apresentada no início do 

movimento de bibliotecas públicas dos Estados Unidos. O esquema de classificação único 

beneficiou significantemente as bibliotecas e, desde que estas se tornaram modelo para outras 

bibliotecas públicas no século XX, o mundo adotou facilmente o sistema de Dewey 

(WIEGAND, 1998).  

A CDD está atualmente em sua 23ª edição e é a classificação bibliográfica mais 

utilizada a nível mundial. Contudo, suas revisões, realizadas a cada nova edição, são pontuais, 

considerando que a natureza deste sistema impede mudanças estruturais. Neste sentido, 

observa-se que as atualizações da publicação com relação à classe 700, dedicada às Artes, não 

suprem a necessidade de representação temática da referida área. Tal pressuposto se constrói 
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com segurança devido a autora da presente pesquisa fazer uso diário do sistema de Dewey 

para classificar o acervo especializado em artes da biblioteca do Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro (MAM RJ). 

Um dos pontos menos satisfatórios que podem ser destacados na classe 700 é a 

classificação de artistas individuais. A produção de um artista pode transitar por diversas 

formas de arte, isto significa que sua obra pode ser uma pintura, uma escultura ou 

performance, por exemplo. A CDD estabelece uma classe para cada forma de arte, o que 

ocasiona uma pulverização das publicações sobre um mesmo artista por todo o acervo. Se por 

um lado os assuntos iguais serão reunidos, por outro esta divisão dificulta a contemplação da 

produção do artista como um todo e sua posterior recuperação – isto no caso de publicações 

que tratem de apenas uma forma de arte do artista em questão. Para publicações que reúnam 

mais de uma forma de arte, a CDD sugere o uso da classe 709.2 (Biografia), que determina: 

“classifique aqui descrições, avaliações críticas, obras de artistas não limitadas a uma forma 

de arte específica” (DEWEY, 2011, v. 3, p. 532, tradução nossa). Esta notação torna-se mais 

uma possibilidade de classificação dos livros contribuindo para a dispersão no acervo, além 

de acolher uma diversidade de publicações sem ordenação de suas semelhanças e diferenças. 

Dewey apresenta também outra classe com características semelhantes a 709.2 e que amplia o 

problema em questão. A classe 700.92 indica “utilize este período de subdivisões padrão para 

materiais que incluem duas ou mais belas artes ou artes decorativas e uma ou mais das demais 

artes, ex.: trabalho sobre um pintor que também é escultor e poeta” (DEWEY, 2011, p. 532, 

tradução nossa).   

O pensamento artístico está sempre em transformação. A consciência do que é arte na 

atualidade difere daquilo que era aceito como arte séculos atrás. “A ideia de arte muda 

continuamente, de acordo com as épocas e com os povos, e o que para uma dada tradição era 

arte parece desaparecer face aos novos modos de operar e de fruir” (ECO, 1981, p. 136). Uma 

vez que o sistema utilizado para representar os assuntos deste campo do saber não acompanha 

estas mudanças, tende a se tornar ineficaz. 

 

1.1 DELINEAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

Dewey elaborou seu sistema de classificação de acordo com o pensamento vigente à 

sua época, século XIX, e reverbera até hoje a visão de mundo positivista de quando foi criado. 

Em contraste com o pensamento contemporâneo, que rejeita as verdades universais e 
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questiona as garantias, torna-se desafiador aplicar um sistema que em sua essência 

impossibilita modificações estruturais. 

Anjos (2008, p. 25) aponta que o “conceito de organização do conhecimento traz 

implícita a impossibilidade de uma teoria geral de organização, sistematização e classificação 

universal do conhecimento”. A classificação geral do conhecimento é estabelecida sob um 

regime de verdade de uma época que respeita limites espaços-temporais específicos, tendo, 

portanto, um caráter provisório, uma vez que é característica do pensamento se modificar ao 

longo do tempo. “Consequentemente, um traço comum a todas as classificações é o seu 

caráter efêmero, pois estão sempre sujeitas a numerosas concepções e mudanças que as 

estruturam e delimitam”.  

Dewey estabelece seu sistema decimal com base generalista objetivando que todas as 

bibliotecas norte-americanas pudessem fazer uso dele. Vale destacar que a grande aceitação 

do esquema de Dewey a nível mundial é refletida também na esfera regional das bibliotecas 

de arte do Rio de Janeiro. Freire (2014) realizou um estudo com as instituições membros da 

Rede de Bibliotecas e Centros de Informação em Arte do Estado do Rio de Janeiro 

(Redarte/RJ)1, a fim de avaliar qual sistema de classificação que utilizavam em suas unidades 

de informação. Os dados levantados apontaram que 68% das instituições utilizam a 

Classificação Decimal de Dewey (CDD), o que representa 19 bibliotecas da Rede. Destas, 12 

unidades acreditam na efetividade da representação do sistema e as outras 7 defendem que o 

mesmo atende apenas em parte às demandas. Uma parcela dos profissionais da informação 

observa que há problemas na representação temática das Artes ao se utilizar a CDD.  

Somado ao fato de que a CDD é insuficiente para classificar acervos especializados 

em Artes (situação percebida pela autora da presente pesquisa em seu cotidiano profissional 

no âmbito do MAM RJ), está a constatação de que no Brasil não há cursos de especialização 

ou de qualquer outra natureza que digam respeito ao fazer biblioteconômico ligado a acervos 

de Artes. Desse modo, os profissionais da informação que atuam neste campo acabam tendo 

que se especializar de maneira autodidata, como consequência de sua prática profissional. 

Dado este contexto, o problema que se configura é: quanto mais o bibliotecário se aproxima 

das peculiaridades e das atualizações ocorridas no campo das Artes (resultado do 

autodidatismo de quem se especializa) mais evidentes ficam as insuficiências formalizadas 

nos sistemas de organização do conhecimento.     

                                                           
1
 A Redarte/RJ “é uma rede de instituições com acervos na área de arte no Rio de Janeiro e em Niterói. Seu 

objetivo principal é facilitar o acesso à informação disponível em um conjunto expressivo e representativo de 
acervos em arte” (REDARTE/RJ, 2018). 
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Diante da conjuntura explicitada acima, que une problemas de ordem tanto prática 

quanto teórica, busca-se compreender com esta pesquisa, que pontos tornam a CDD 

insatisfatória para a representação temática de acervos de Arte nos dias de hoje. Nesse 

sentido, a pergunta que se procurará aqui responder é: Em que aspectos efetivamente a CDD 

se torna insuficiente para a classificação dos assuntos atinentes à Arte? Afinal, para além de 

alegar que existem insuficiências ou limitações de um instrumento de classificação para com 

determinados assuntos específicos, é necessário lançar mão do rigor científico buscando 

evidenciar teoricamente algumas dessas lacunas.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

A fim de alcançar possíveis respostas à questão levantada, delineiam-se os objetivos 

abaixo: 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Investigar os aspectos teóricos-filosóficos que tornam a CDD insuficiente para a 

classificação dos assuntos atinentes à Arte. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

� Compreender o contexto histórico de concepção da CDD; 

� Identificar as perspectivas filosóficas que fundamentam a classe 700, dedicada à Arte, da 

CDD; 

� Entender a abordagem teórica da Arte apresentada na CDD e as questões trazidas pela 

contemporaneidade neste campo; 

� Analisar, sob a perspectiva dialética, a classe 700 da CDD, em sua 23ª edição, segundo 

uma concepção atual da Arte. 

 

1.3 PERCURSO TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

A presente pesquisa se caracteriza como bibliográfica ao se tratar de um estudo 

desenvolvido a partir de materiais bibliográficos já elaborados pela literatura nacional e 

internacional, além de consultar diretamente a 23ª edição da Classificação Decimal de Dewey. 
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Será aplicado o procedimento técnico explicativo, a fim de “[...] identificar os fatores 

que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos” (GIL, 2008, p. 28), 

bem como a análise de dados qualitativa, que define seu processo como: “sequência de 

atividades que envolvem a redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação 

e a redação do relatório” (GIL, 2002, p. 133). 

A metodologia utilizada para viabilizar as análises foi a dialética de história-estrutural. 

O método dialético trata, segundo Demo (1985, p. 86), de uma visão da realidade que 

pressupõe que “toda formação social é suficientemente contraditória para ser historicamente 

superável”.  

Demo (1985) entende formação social como a realidade construída e 

institucionalizada na história, que pode sofrer mudanças ou ter elementos que sobrevivam às 

fases históricas, chamadas estruturas. Quanto a ser historicamente superável, significa que a 

história pode explicar a superação. O novo origina-se no velho, todavia deve predominar 

sobre este na fase próxima, pois a contradição gerada no velho ocasionou sua superação no 

novo. 

Para Demo (1985, p. 86), a dialética “[...] privilegia o fenômeno da transição histórica, 

que significa a superação de uma fase por outra, predominando na outra mais o novo do que 

repetições possíveis da fase anterior”. Tal metodologia não se propõe a ver e explicar tudo, 

mas sim a ser “[...] uma interpretação da realidade, ou seja, de ser uma das formas de 

construir”. 

Ligada intrinsecamente à noção de unidade de contrários, a dialética acredita que as 

contradições “não precisam provir de fora, exogenamente, mas de dentro, como característica 

endógena” (DEMO, 1985, p. 86). Isto porque a contradição habita dentro da realidade, o que 

não a torna um defeito e sim “um constante vir-a-ser, um processo interminável, criativo e 

irrequieto. Ou seja, que a faz histórica” (DEMO, 1985, p. 86). 

A contradição dialética não exclui o termo oposto simplesmente, o que ela afirma é a 

convivência de contrários, dentro de uma mesma totalidade, ou seja, “[...] elementos que têm 

na sua exclusão apenas uma face do fenômeno, complementada necessariamente também pela 

face da polarização” (DEMO, 1985, p. 89). 

Para além do capítulo introdutório, a presente dissertação está composta por quatro 

capítulos. No segundo capítulo, a revisão de literatura colabora para o entendimento sobre o 

percurso do desenvolvimento da CDD, contando com a contribuição de historiadores e 

críticos das classificações bibliográficas, bem como biógrafos de Dewey e de William T. 

Harris. Dado o fato de que a CDD foi desenvolvida no contexto norteamericano na segunda 
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metade do século XIX, buscou-se como aportes bibliográficos autores e pesquisadores que 

destinaram seus estudos à compreensão das classificações norteamericanas, tanto no quesito 

histórico quanto teórico; destaques para Wiegand (1998), Olson (2001; 2011), Graziano 

(1959), Eaton (1959) e Leidecker (1946).   

A escolha dos referidos autores se deve ao fato de que evidentemente estes são os que, 

dentro do escopo da história das classificações bibliográficas norte-americanas, mais se 

dedicaram a aprofundar a conjuntura em que a CDD foi desenvolvida e difundida. Não se 

ignora aqui o fato de a produção bibliográfica dedicada às classificações bibliográficas ser 

vasta e expressivamente diversa, entretanto, no que se refere à contextualização da CDD, 

parece seguro que tais autores são aqueles que melhor subsidiaram o entendimento da 

classificação de Dewey, dados os desdobramentos pautados em consistentes detalhamentos, 

questionamentos e críticas direcionadas à CDD. Tratam-se de autores que ora historicizam e 

teorizam a concepção da CDD e ora colocam a mesma em análise profunda. Deste modo, 

entende-se que este pequeno nicho da literatura, composto por biógrafos e teóricos da 

classificação, pode suficientemente alicerçar teórica e historicamente esta empreitada.  

O referido capítulo traça um breve histórico das classificações do conhecimento no 

Ocidente, buscando compreender o contexto em que Dewey estava inserido ao elaborar, no 

século XIX, seu sistema de classificação bibliográfico. Discorre, em seguida, sobre a 

trajetória de Dewey, desde seu início enquanto classificacionista, até o estabelecimento e 

consolidação de seu sistema de classificação. O texto destaca autores e princípios que 

ajudaram a construir o campo da organização do conhecimento e formaram as bases do 

pensamento de Dewey. Reconhece-se a proeminência, no século XVII, do filósofo Francis 

Bacon e, no século XIX, de Georg Wilhelm Friedrich Hegel.  

Considerando a segunda metade deste último século citado um marco para as 

classificações direcionadas especificamente à organização de acervos bibliográficos, enfatiza-

se a importância de William Torrey Harris neste âmbito.  

A historiografia sobre a origem da CDD evidencia que a classificação de Harris foi a 

que influenciou Dewey mais diretamente, ainda que este não explicite esta informação em 

seus escritos. Harris, por sua vez, carrega em seu esquema o pensamento de Hegel, também 

sem declarar tal fundamento. Cercado pelas ideias hegelianas, tanto em sua formação na 

Ahmerst College quanto pelo sistema de Harris, o percurso de Dewey não sustenta apenas as 

reflexões de Bacon, como ele afirma, levando-nos ao terceiro capítulo da dissertação.  

O terceiro capítulo investiga as bases filosóficas que fundamentaram a criação da 

CDD. Aprofundam-se então as perspectivas defendidas por Bacon, Hegel, Harris e Dewey, 
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direcionando-as para a Arte, mote deste estudo. O fomento para tal análise parte do artigo 

elaborado por Eugene E. Graziano, em 1959. Por meio das classes Artes organizadas pelos 

autores citados, Graziano defende a fundamentação filosófica hegeliana da CDD, afastando 

totalmente o pensamento de Bacon do esquema. 

O ponto de vista de Graziano é confrontado com base nas ideias dos autores em 

questão – Bacon, Hegel, Harris e Dewey –, através de seus respectivos esquemas e escritos. A 

comparação entre as quatro narrativas utiliza a metodologia dialética. Refazendo o percurso 

de Graziano (1959) objetiva-se a verificação da plausibilidade de sua afirmação, ampliando 

sua discussão e avançando no debate em prol dos aportes teóricos da classe Artes da CDD.  

Constata-se, conforme exposto no final do referido capítulo, não ser possível 

distanciar os princípios baconianos da estrutura da CDD. No entanto, a indiscutível presença 

de Hegel na classificação das artes de Dewey orienta-nos ao quarto capítulo. 

O quarto capítulo apresenta o estudo a respeito dos caminhos da estética e da arte, 

desde o século XIX até a contemporaneidade. Aprofunda-se o pensamento hegeliano tomando 

com pressuposto que o Sistema das Artes do filósofo está refletido em Dewey. Sob o ponto de 

vista filosófico da arte na contemporaneidade, Danto (2006), filósofo e crítico de arte 

norteamericano, apresenta as questões da atualidade direcionando a atenção para o 

movimento denominado fim da arte, que remonta a Hegel. A amplitude deste conceito é vista 

sob a ótica da era do pluralismo, que busca não mais identificar as obras de arte – uma vez 

que tudo pode ser arte –, e sim explicar por que são obras de arte. Desta forma, buscando 

possíveis interlocuções entre o pensamento artístico do século XIX e os da atualidade, as 

ideias de Hegel e Danto são investigadas seguindo a metodologia dialética.   

O quinto capítulo analisa a classe 700 da CDD em paralelo com a visão 

contemporânea da Arte, levantando as questões práticas sobre o emprego da classificação de 

Dewey na organização de acervos bibliográficos de Artes. Nesta tarefa, certas insuficiências 

da CDD se apresentam como consequência das mudanças conceituais no campo das artes – 

ocorridas do século XIX (criação da CDD) até a atualidade –, enquanto outras se mostram 

como problemas estruturais de formação do esquema. 

Nesse sentido, de modo a identificar as contradições que tornam a CDD insuficiente 

para a classificação das artes na contemporaneidade, adotar-se-á aqui, novamente, o caráter 

interminável, irrequieto e criativo da abordagem dialética, cotejando a narrativa classificatória 

de Dewey com algumas perspectivas da arte na contemporaneidade. 

 A classe 700 será estudada em sua totalidade, seguida de uma investigação específica 

da classe 709, a qual abriga uma cronologia dos estilos e movimentos da história da arte. 
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Considerando as lacunas quanto ao arranjo hierárquico, abrangência e especificidade dos 

assuntos tratados na classe Artes do sistema de Dewey, as adaptações nele realizadas são uma 

consequência lógica. Assim, o capítulo cinco apresenta também algumas dificuldades 

relatadas e soluções encontradas por instituições que fazem uso da CDD.  

Diante do exposto, a presente pesquisa se caracteriza como uma pesquisa 

bibliográfica, no que se referem às fontes utilizadas; explicativa, na medida em que buscará 

identificar aspectos teóricos e filosóficos que determinam as insuficiências da CDD para com 

os assuntos da Arte; e qualitativa, que se valerá de análise e interpretação para inferir 

efetivamente as insuficiências da CDD no que se referem aos assuntos ligados à Arte. Do 

ponto de vista metodológico, conforme exposto acima, lançar-se-á mão do método dialético 

para comparar o esquema classificatório das artes de Dewey, bem como seus fundamentos 

teórico-filosóficos, com aspectos relativos à Arte na contemporaneidade.     
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2 O CONHECIMENTO CLASSIFICADO E AS CLASSES DE DEWEY 

 

A fim de compreender a concepção da Classificação Decimal de Dewey (CDD) busca-

se, primeiramente, entender o contexto no qual o autor estava inserido e a sua motivação para 

criá-la. Para traçar este panorama, recupera-se a trajetória da classificação do conhecimento 

no Ocidente através de um breve histórico que vai desde a Antiguidade até o século XIX, ano 

de 1876, quando Dewey anonimamente publicou a primeira edição da obra, com 44 páginas, 

sob o título A Classification and Subject Index for Cataloguing and Arranging of Books and 

Pamphlets of a Library2 (FOSKETT, 1973; PIEDADE, 1983). 

Segundo Barbosa (1969, p. 41), as raízes das classificações bibliográficas estão na 

“[...] classificação dos conhecimentos humanos, tendo sido Platão o primeiro a agrupá-los 

segundo bases filosóficas”.   

Considera-se que, em grande medida, a lógica hierárquica vem conduzindo o 

pensamento filosófico ocidental e orientando a organização dos saberes. Ademais, Olson 

(2001) afirma que a dualidade entre igualdade e diferença – agrupar o que é semelhante e 

separar o que é diferente – é um princípio construído na cultura ocidental e também no 

processo de classificação. Inclusive, “nada nos parece mais ‘natural’, óbvio e indiscutível que 

as classificações dos entes, dos fatos e dos acontecimentos que constituem os quadros mentais 

em que estamos inseridos” (POMBO, 2002a, p. 1). As classificações são, segundo Michel 

Foucault, “códigos ordenadores” da nossa cultura (POMBO, 2002a). No entanto, “as 

categorias do pensamento humano nunca são fixadas de forma definitiva; elas se fazem, 

desfazem e refazem incessantemente: mudam com o lugar e com o tempo” (DURKHEIM 

apud BURKE, 2003, p. 78). As “verdades” que moviam os saberes no século XIX diferem da 

estrutura do mundo contemporâneo. Os sistemas de classificação seguem, portanto, a mesma 

linha. A “[...] categorização dos processos de conhecimento leva em conta parâmetros 

histórico-sociais, o que dificulta uma delimitação espaço-temporal, não permitindo, portanto, 

ter um caráter permanente” (SIQUEIRA, 2010, p. 38). Foskett (1973) afirma ainda que as 

classificações refletem as visões e valores dos classificacionistas que as criam.  

 As primeiras classificações se originam de povos milenares – egípcios, assírios, 

babilônicos – que elaboraram diferentes organizações para seus fundos documentais. No 

entanto, dentre todas as relevantes manifestações da antiguidade sobre esse tema – incluindo 

                                                           
2 “O célebre título Decimal Classification and relative index só surgiu na 2ª edição, publicada em 1885, trazendo 

então o nome do seu autor. A partir da 16ª edição o título da obra mudou para Dewey Decimal Classification 
(DDC) [...]” (PIEDADE, 1983, p. 88).  
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as classificações temáticas da China antiga –, a que mais se popularizou entre nós foi a grega. 

(SIQUEIRA, 2010; PIEDADE, 1983, ANJOS, 2008). 

Anjos (2008, p. 42) afirma que “os filósofos gregos foram os primeiros, no mundo 

ocidental, que tentaram descobrir a origem do Universo com o auxílio da razão, ainda que 

aceitando os deuses e a existência de mitos [...]”. Acrescenta que “será a partir da concepção e 

sistematização do saber na Grécia clássica que serão construídos os sistemas de classificação 

das ciências ocidentais” (ANJOS, 2008, p. 43). Resumidamente, 

  
tendo como base os preceitos filosóficos, iniciou-se com Platão, na classificação 
empírica de seus diálogos; perpassando por Aristóteles, ao estabelecer 
correspondência entre o pensar lógico e sua estrutura ontológica, a partir das 
categorias; até chegar a Porfírio, que deixou como legado a representação gráfica 
aristotélica, evidenciando a subordinação lógica e ontológica aos elementos. 
(SIQUEIRA, 2010, p. 42-43). 
  

Platão dividiu o conhecimento em: Física, (que representa as percepções sensíveis), 

Ética (vontade, desejo) e Lógica (razão), classificando assim, pela primeira vez, os saberes. 

Posteriormente, Aristóteles realizou a divisão em três conjuntos de disciplinas: teóricas 

(especulativas ou contemplativas), práticas (normativas ou das práxis, isto é, ações humanas) 

e poéticas ou produtivas (artes e técnicas ou relativas à produção, fabricação e às técnicas). 

Esses conjuntos de disciplinas se referem às três operações exercidas pelo homem: pensar, 

agir e produzir. (PIEDADE, 1983; BARBOSA, 1969; ANJOS, 2008).  

Burke (2003, p. 90) acrescenta que “em seu Organon (literalmente ‘instrumento’), 

Aristóteles expusera um sistema de 10 categorias gerais (substância, quantidade, qualidade, 

relação, lugar, tempo, posição, condição, ação e paixão)”. Tais categorias eram amplamente 

conhecidas e nos dias de hoje ainda são utilizadas, possibilitando, segundo Xavier (2008, p. 

63-64), “a ordenação do pensamento e fornecendo elementos para a perfeita caracterização do 

objeto estudado”, compreendendo a elaboração de definições como ação essencial do 

conhecimento científico. 

As divisões disciplinares propostas por Platão e Aristóteles contribuíram para as 

classificações do conhecimento que se formularam na Idade Média. Porém, deve-se à Porfírio 

“[...] (ano 305, da nossa era) a divisão dos conhecimentos partindo de termos de grande 

extensão e pouca intensão para termos de pouca extensão e grande intensão. Seu sistema, 

conhecido como Árvore de Porfírio, foi o primeiro exemplo de uma classificação binária” 

(BARBOSA, 1969, p. 43).  

 

No fim da Idade Antiga e início da Idade Média, as filosofias da Grécia decadente 
preparam, no contexto político do Império Romano, o advento do cristianismo. [...] 
O êxito histórico do cristianismo e aliança da Igreja Católica com as instituições 
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feudais determinam a submissão da razão à fé, da Filosofia à Teologia. A igreja, 
amparada pela nobreza, ergue conventos e escolas [...], sob a ótica do cristianismo 
(catolicismo), elaborar-se-á nova concepção e classificação dos conhecimentos, que 
afetará em larga medida a organização das disciplinas do ensino, com a 
subordinação de todas as ciências à Teologia, princípio que se refletirá mais tarde 
nas classificações bibliográficas da Idade Moderna. (ANJOS, 2008, p. 45).  

 
O ensino nas escolas de 395 a 1453 era baseado nos conceitos da Trilogia grega e na 

divisão das ciências apresentada por Cassiodoro3 (485-580). Este, junto a Boécio4 (480-524), 

seu discípulo e amigo, eram considerados os últimos romanos devido a suas contribuições 

para o resgate da cultura clássica. (PIEDADE, 1983; BARBOSA, 1969; ANJOS, 2008).  

Dentro deste período, no século XIII, Baixa Idade Média, as escolas eclesiásticas, 

conventuais, catedralícias, convertem-se em universidades – a primeira surge em Paris no ano 

de 1215. As disciplinas estudadas eram divididas em Trivium e Quadrivium, que compunham 

as sete disciplinas (profanas), preparatórias para os Estudos Superiores, a saber: Teologia 

(ciência divina) e Filosofia (ciência auxiliar da Teologia). (PIEDADE, 1983; BARBOSA, 

1969; ANJOS, 2008). 

 
Em 1450, o currículo das universidades europeias, uma rede que se estendia de 
Coimbra à Cracóvia, era notavelmente uniforme [...]. O primeiro grau era o 
bacharelado e as artes em que o estudante se tornava bacharel, eram as sete “artes 
liberais”, divididas em duas partes, o Trivium, mais elementar, que lidava com a 
linguagem (gramática, lógica, retórica), e o Quadrivium, mais avançado, que lidava 
com os números (aritmética, geometria, astronomia e música). Na prática, havia 
também lugar para as “três filosofias”, ética, metafísica e [...] “filosofia natural” [...]. 
(BURKE, 2003, p. 87). 
  

Burke (2003) menciona ainda que a aparente naturalidade imposta pelo sistema 

tradicional de disciplinas era reforçada pela organização dos livros nas bibliotecas, já que esta 

deveria reproduzir a ordem do currículo da universidade. Entre 1440 e 1450, os acervos se 

beneficiaram com o advento da tipografia, criação de Johann Gutenberg, em Mogúncia, que 

facilitava a multiplicação dos documentos (ANJOS, 2008). 

  
Nos séculos XV e XVI ocorrem grandes transformações no Ocidente, o 
desenvolvimento das cidades, do comércio e da manufatura, embriões do 
capitalismo, além de uma verdadeira mudança sociocultural com a proliferação do 
Humanismo, tanto nas ciências quanto nas artes. Dessa forma, surgiram novas áreas 
científicas, que associadas ao acúmulo dos fundos bibliográficos e arquivísticos, 

                                                           
3 Flávio Magno Aurélio Cassiorodo, foi um filósofo, teólogo, historiador, estadista e educador romano. 

Aristocrata, ocupou altos cargos no reino ostrogodo. Foi um dos grandes nomes do pensamento escolástico, 
tendo seus livros utilizados nas escolas eclesiásticas do início da Idade Média. Junto a Boécio serviu de ponte 
entre a cultura grega e a literatura latina dos primórdios da Idade Média. (ANJOS, 2008). 

4 Anício Mânlio Severino Boécio, foi um pensador importante, conhecido por suas traduções e comentários das 
obras aristotélicas, que muito contribuíram na criação de uma língua filosófica latina, técnica e precisa durante 
a Idade Média. Além disso, compôs obras de cunho lógico muito utilizadas durante o período da Escolástica. 
(ANJOS, 2008; MORAIS; SOUZA, 2010). 
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resultado da invenção da prensa e da difusão do conhecimento, impulsionaram o 
surgimento de novas formas de classificação. (SIQUEIRA, 2010, p. 44). 
 

No início do período moderno, diferentes grupos dedicaram-se aos estudos de sistemas 

classificatórios. Havia a corrente teórica versus a prática; o conhecimento de natureza pública 

versus o privado (no sentido de formação restrita para elite); o “legítimo” versus o “proibido”; 

a ciência superior em oposição à inferior; o conhecimento especializado versus o de natureza 

mais genérica (SIQUEIRA, 2010; BURKE, 2003). 

No século XV, destaca-se a classificação elaborada por A. Poliziano (1454-1494) e no 

século XVI, destacam-se as de M. Nizolio (1498-1556), Konrad von Gesner (1516-1565), 

François Grude (1552-1592) e Huarte (1529?-1588). (ANJOS, 2008; SALES, 2014). 

Segundo Burke (2003), uma metáfora relevante da organização do conhecimento 

desse período (século XVI, mas também presente na Idade Média) era a de uma árvore com 

seus galhos, como a “Árvore de Porfírio” mencionada acima. Pensar em termos de árvore 

sugeria relações de dominação e subordinação, além de ilustrar o fenômeno da “naturalização 

do convencional”, mostrando a cultura (criada) como se fosse a natureza (o natural), ou seja, 

tirava dos grupos sociais a responsabilidade pela criação das classificações, sustentando a 

reprodução cultural e resistindo a tentativas de inovação. No século seguinte (XVII), o termo 

“árvore” seria substituído por um mais abstrato: “sistema”. 

O século XVII caracteriza-se pelo pensamento que reformulou os métodos científicos 

e o experimentalismo (SIQUEIRA, 2010). Assegura à ciência sua plena autonomia a respeito 

da Teologia e da Filosofia, além da confiança absoluta no método. O pensamento racionalista 

expresso por René Descartes (1596-1650) – “penso, logo existo” –, separa o corpo do espírito 

e garante o “eu pensante”. Tudo está sob as leis matemáticas e a dualidade corpo e alma 

estabelece a controvérsia da Filosofia. A essência da Filosofia Moderna é idealista. (ANJOS, 

2008). 

A classificação das ciências foi preocupação de grandes filósofos como Francis Bacon 

(1561-1626), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Gottfried Wilhelm 

Leibniz (1646-1716) e René Descartes (1596-1650). (ANJOS, 2008; SIQUEIRA, 2010; 

PIEDADE, 1983). 

Dentre estes nomes, Leibniz foi o que desenvolveu um esquema classificatório voltado 

especificamente a uma biblioteca, por volta de 1676, quando desempenhava papel de 

bibliotecário chefe. O filósofo alemão buscava uma “linguagem internacional da ciência com 

uma notação numérica que permitisse a inclusão de qualquer ciência nesse conjunto” 

(ANJOS, 2008, p. 61-62). Sua proposta de linguagem universal expressa de forma simbólica 
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repercutiu mais tarde nas linguagens documentárias. Seus estudos apoiaram também a 

elaboração das enciclopédias com uma estrutura mais “próxima do cotidiano das pessoas, 

característica ressaltada pelo incentivo à democratização do conhecimento” (SIQUEIRA, 

2010, p. 45). 

Destaca-se, no entanto, a proposta de organização do conhecimento de Francis Bacon, 

devido sua relevante influência em diversos esquemas de classificação bibliográfica – como o 

de Harris (1870) e o de Dewey (1876) –, apesar de não ter sido criada com esta finalidade.  

Bacon “defendia o método racional indutivo, alicerçado em bases experimentais, com 

a ressalva de que fundamentava sua classificação em aspectos de uma consciência subjetiva 

humana” (SIQUEIRA, 2010, p. 44). Ou seja, Bacon entendia que a finalidade do 

conhecimento científico era servir o homem e dar-lhe poder sobre a natureza e acreditava que 

a filosofia não se constituía apenas da ciência das coisas divinas e humanas, mas era também 

algo prático. Em seu esquema original, de 1605, a organização da estrutura do conhecimento 

não se baseia no objeto do conhecimento, mas no sujeito que conhece (ANJOS, 2008). 

 
As visões renascentistas de Bacon vieram diretamente de Aristóteles e através da 
classificação medieval do conhecimento em função da pedagogia, em Trivium, 
Quadrivium, e Teologia. Nossas disciplinas atuais lembram consideravelmente este 
esquema medieval. Contudo, Bacon acrescentou a eles uma ordenação que, 
filosoficamente, era mais sólida, derivada a partir de um método dialético [...]. Ele 
considerava que a Memória era o repositório básico de experiências, que, quando 
comparado e contrastado via Imaginação, pode ser processado via Razão e 
transformado em Conhecimento. Assim, a classificação do conhecimento de Bacon 
é baseada na História, como uma emanação da Memória, da Poesia como uma 
emanação da Imaginação e Filosofia como uma emanação da Razão. Bacon via o 
conhecimento como o fim deste desenvolvimento. Basicamente, um alicerce 
epistemológico para classificação. (OLSON, 2011, p. 7). 
 
Entre as várias críticas e novas propostas ao sistema de Aristóteles, a solução de 
Francis Bacon para o problema foi extremamente audaciosa, apropriada a um 
homem que anunciara sua intenção de substituir Aristóteles denominando um de 
seus livros de Novum Organon5. Bacon fez das três faculdades da mente – memória, 
razão e imaginação – a base de seu esquema [...]. Uma análise dos currículos, 
bibliotecas e enciclopédias nos séculos XVII e XVIII sugere que a reclassificação de 
Bacon foi a de maior sucesso entre as varias tentativas feitas à época. (BURKE, 
2003, p. 91). 
 

Seu esquema de classificação representou um verdadeiro progresso em relação às 

primeiras classificações, uma vez que possuía diversas subdivisões, sendo construído sobre 

“asserções epistemológicas subjetivas e racionais” (ANJOS, 2008, p. 55). 

                                                           
5 “Novo Organon, ou diretivas relativas à interpretação da natureza [...] é um instrumento para realizar 

interpretações em relação à natureza com o uso da razão através de seu método indutivo. Bacon realiza críticas 
à lógica aristotélica baseada na dedução, onde parte-se de particularidades (axiomas) para as proposições”. 
(PELTONEN, 1996 apud SHIRAYAMA, 2016, p. 44). 
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No século XVIII, a ciência passou a ocupar o primeiro lugar na hierarquia das 

atividades humanas. O movimento iluminista impulsionou o capitalismo e a sociedade 

moderna, estimulando viagens, pesquisas e empreendimentos científicos, incentivados pelas 

cortes e governos. Viam a razão em contraposição à fé. Neste período, o livro muda 

gradativamente do status de objeto sagrado a objeto de consumo. Multiplicam-se as 

publicações em língua vulgar e o gosto pela leitura, modificando, assim, as relações entre o 

pensamento erudito e o acesso à informação. O acúmulo de conhecimento despertou o 

interesse pela criação de sistemas de classificação competentes para sistematizá-lo. O 

iluminismo tinha compromisso com o bem-estar do homem, afastando o preconceito e a 

ignorância. Em 1750, Denis Diderot (1713-1784) e Jean le Rond d’Alembert (1717-1783) 

elaboraram a Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, 

cujos últimos volumes foram publicados somente em 1772. A Enciclopédia de Diderot e 

d’Alembert reunia o conhecimento e o pensamento filosófico da época em ordem alfabética. 

Tal preocupação com a exposição sistemática e detalhada de todas as ciências significava 

maior democratização do saber (ANJOS, 2008). 

No século XIX, a tradição científica europeia parece aproximar as ciências naturais do 

desenvolvimento das ciências sociais, evidenciando-se os trabalhos de Darwin (1809-1882) e 

Comte (1789-1857), respectivamente em Biologia e Sociologia. Buscava-se maior 

compreensão das novas conexões interdisciplinares devido aos grandes descobrimentos das 

ciências. Surgem, neste período, as ciências de transição6, como a Bioquímica (ANJOS, 2008; 

SIQUEIRA, 2010). 

A classificação passa, neste contexto, a ser o problema central da filosofia das 

ciências, tentando conciliar o utilitarismo7 com o positivismo8. Ocupam-se do 

desenvolvimento de uma ordem lógica para os saberes: Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

(1770-1831), André-Marie Ampère (1775-1836), Auguste Comte (1798-1857), Herbert 
                                                           
6
 Também chamadas de “ciências de fronteira”, as “ciências de transição” são novos tipos de disciplinas “[...] 
que nascem nas fronteiras entre duas disciplinas tradicionais. Como exemplos, refiram-se a bioquímica, a 
biofísica, etc” (POMBO, 2005, p. 10). 

7 Utilitarismo é uma corrente do pensamento ético, político e econômico inglês dos séculos XVIII e XIX. Stuart 
Mill afirmou ter sido o primeiro a usar a palavra “utilitarista” e, de fato, a ele se deve o sucesso do nome. 
Contudo, tal palavra foi empregada ocasionalmente por Bentham, a primeira vez em 1781. O Utilitarismo é a 
tentativa de transformar a ética em ciência positiva da conduta humana, ciência que Bentham queria tornar 
“exata como a matemática”. Essa característica faz do Utilitarismo um aspecto fundamental do movimento 
positivista, ao mesmo tempo em que lhe garante um lugar importante na história da ética. (ABBAGNANO, 
2007). 

8 O termo Positivismo foi empregado pela primeira vez por Saint Simon, designando o método exato das 
ciências e sua extensão para a filosofia. Foi adotado por Augusto Comte e, graças a ele, passou a designar uma 
grande corrente filosófica que, na segunda metade do século XIX, teve numerosas e variadas manifestações 
nos países ocidentais. A característica do Positivismo é a romantização da ciência, seu culto como único guia 
da vida individual e social, único conhecimento, única moral e única religião possível. (ABBAGNANO, 2007). 
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Spencer (1820-1903), Jeremy Bentham (1748-1832), John Stuart Mill (1806-1873) e Wilhelm 

Wundt (1832-1920). (ANJOS, 2008; SALES, 2014; PIEDADE, 1983). 

A classificação de Hegel, conforme Anjos (2008, p. 65), “aparece como uma 

consequência de seu sistema filosófico, ou seja, a classificação emanada de seu pensamento 

não deriva de uma ideia de desenvolvimento da natureza, senão do espírito como criador da 

natureza”. Seu esquema é especulativo, tritônico e com base na lógica dialética, ou seja, a 

síntese dos opostos. O saber científico era visto como um conhecimento conceitual e as 

conexões internas às ciências como ideais. 

 
O sistema de lógica de Hegel implica em hierarquia. Ele definiu três “momentos” 
quantitativos: individual, particular e universal, em ordem crescente de 
generalidades. [...] Em termos de classificação, “seres mortais” (o universal) é a 
classe principal, que é subdividida em várias espécies particulares, incluindo o 
“homem”, e “Caio” é uma subdivisão individual de “homem”. Este silogismo segue 
o padrão da lógica dedutiva na qual uma conclusão é inferida a partir de premissas 
aceitas. Hegel utilizou a hierarquia do todo/parte ou gênero/espécie do 
universal/particular/individual para estruturar a inferência. O silogismo de Hegel 
reflete a lógica básica aristotélica – parte da tradição filosófica ocidental [...]. O 
silogismos que Hegel propõe em seu sistema também incluem um silogismo 
indutivo como uma subclasse de seu silogismo da totalidade. [...] A operação de 
indução, como a dedução [...] baseia-se em uma hierarquia. “Tudo é um silogismo, 
um universal que, através de particularidades une-se com à individualidade...” [...]. 
Hegel deu continuidade à ideia dos três momentos de definição através de um 
segundo processo, a divisão [...]. (OLSON, 2011, p. 9).   
 

A partir da segunda metade do século XIX, segundo Sales (2014, p. 33), 

 
[...] a classificação deixa de ser puramente científica ou filosófica, cuja função 
principal é dar ordem lógica aos conhecimentos, para começar a desempenhar seu 
caráter mais aplicado de organização da informação, ou seja, dar ordem também aos 
conhecimentos materializados, servindo de base para a organização física de acervos 
de bibliotecas e consequente localização dos itens bibliográficos. Nos Estados 
Unidos, Harris, Dewey e Cutter começaram a investir esforços na organização 
sistemática dos assuntos existentes nos livros das bibliotecas. [...] na Europa, Otlet e 
La Fontaine investem na organização de informações bibliográficas de documentos 
das mais variadas naturezas.  
 

Segundo Graziano (1959, p. 45, tradução nossa), neste período “[...] uma das 

principais exigências dos sistemas de classificação de livros era que eles permitissem que 

livros do mesmo assunto ficassem juntos, e a progressão de um assunto para outro seguisse 

logicamente”. 

William Torrey Harris (1835-1909) – superintendente de St. Louis Public Schools, 

entre os anos de 1868 a 1880, e responsável pela rede de bibliotecas das escolas públicas 

daquela cidade – elaborou para tais acervos um esquema de classificação a partir da estrutura 

original de Bacon, invertendo-a e expandindo-a ligeiramente (WIEGAND, 1998). Conforme 

citado, Bacon, pautado nas faculdades humanas, determinava a seguinte ordem para os 
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saberes: Memória (História), Imaginação (Poesia), Razão (Filosofia). Harris propôs a inversão 

destas categorias para: Filosofia (Ciências), Poesia (Artes) e História (História) (SALES, 

2014). A partir disto “[...] dividiu o conhecimento em 100 divisões, em ordem aritmética e 

com distribuição irregular de números para as diferentes classes” (PIEDADE, 1983, p. 72). 

Além de Bacon, Harris reconhece ainda uma dívida a Edward William Johnston, 

bibliotecário de St. Louis Mercantile Library, que criou, em 1858, um catálogo sistemático 

também baseado no esquema baconiano. Ele acreditava que o método sistemático de 

classificar os livros por assunto era o melhor para organizar uma grande biblioteca e que um 

simples método alfabético não poderia nunca tomar o lugar do primeiro, por mais bem 

executado que fosse. O esquema pretendia ser tanto útil ao leitor quanto conveniente ao 

bibliotecário (EATON, 1959). 

De 1858 a 1879, Harris dedicou-se ao estudo das ideias de Hegel e acreditava que tal 

filosofia poderia ser usada para solucionar todos os problemas. Tornou-se líder do 

hegelianismo nos EUA e admitiu utilizar este pensamento como base de todas suas atividades, 

até mesmo cotidianas (GRAZIANO, 1959). Sendo grande estudioso de Hegel e 

assumidamente influenciado por esta filosofia, torna-se implícito afirmar que Harris utilizou 

este conhecimento na criação de seu esquema, apesar de não o citar.  

Sales e Pires (2017) sugerem que um dos motivos de Harris não ter mencionado Hegel 

como parte de sua influência filosófica se deve ao fato de que a lógica baconiana já havia 

alcançado amplo reconhecimento acadêmico na época de Harris, tendo sido aplicada, por 

exemplo, em iniciativas relevantes como o arranjo de classificação da Enciclopédia de Arte e 

Ciência de D’Alembert e Diderot, na segunda metade do século XVIII, e na classificação de 

Thomas Jefferson, em 1815. Apesar de Bacon não ter como objetivo a classificação de livros, 

ofereceu, segundo Harris (1870), o ponto de partida para o desenvolvimento do conhecimento 

humano, fundamentando assim a classificação do conhecimento. 

Olson (2001) menciona que para elaborar seu sistema, Harris interpretou a dialética 

epistemológica de Bacon e o modelo ontológico da lógica de Hegel. Ou seja,  

 
a influência de Bacon na classificação de Harris [...] se refere à formação da ideia de 
conhecimento com base nas faculdades mentais do homem. [...] Bacon tinha a 
intenção de construir um método do conhecimento (indutivo com uma perspectiva 
empírica). Suas divisões principais completam as divisões metodológicas [...] e 
agem como formas de conhecimento. De acordo com Bacon, “forma” significa 
“caminho” e a possibilidade de aproximar o conhecimento. 
O idealismo Hegeliano, focado no “como” e no “processo”, talvez tenha encontrado 
na interpretação de Harris o diálogo para a concepção baconiana de “forma” e 
“forma de conhecimento”. (SALES; PIRES, 2017, p. 3, tradução nossa). 
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Segundo Olson (2011), Harris não inverte9 apenas a sequência de Bacon, mas também 

a de Hegel, a fim de adaptá-las a um sistema de organização do conhecimento aplicado à 

biblioteca. A filosofia vem em primeiro lugar e, a partir dela, os outros saberes se desdobram. 

 
De forma interessante, Harris e outros classificacionistas colocaram o estado mais 
elevado no início de sua classificação, em vez de no final. Embora descreva que a 
progressão ontológica de Hegel vá de Ser para Essência para Ideia, Harris reverte 
esta sequência em sua classificação, colocando o ápice da compreensão humana em 
uma posição de primazia no início (assim como as classificações soviéticas traziam 
o Marxismo-Leninismo em primeiro lugar). (OLSON, 2011, p. 8, grifo nosso). 
 
O princípio fundamental originalmente explicado [como por Bacon e Hegel] foi que 
a classificação deve começar com o conhecimento em sua totalidade e dividi-lo em 
classes... a ideia de começar com as grandes áreas temáticas e dividi-las, utilizando 
uma característica por vez, de modo que, eventualmente, eles tinham tentando listar 
todos os estágios do conhecimento em uma sequencia sistemática, que ia do muito 
geral ao altamente especializado, seguindo uma série de medidas controladas. 
(SAYERS, 1967 apud OLSON, 2011, p. 10). 
 

De acordo com Sales e Pires (2017), o que aproxima Bacon e Hegel na classificação 

de Harris é o fato de ambos alegarem o universalismo do conhecimento e acreditarem que a 

classificação é algo natural e não-artificial, capaz de refletir ou representar a realidade. “As 

classificações filosóficas são criadas pelos filósofos, com a finalidade de definir, esquematizar 

e hierarquizar o conhecimento, preocupados com a ordem das ciências ou a ordem das coisas” 

(PIEDADE, 1983, p. 60). Ambos os filósofos seguem esta proposta. 

 A “[...] lógica da classificação definida por Harris influenciaria a concepção do 

primeiro esquema de classificação bibliográfico de alcance reconhecidamente internacional, a 

Classificação Decimal de Dewey (CDD), ainda hoje, o mais utilizado sistema de classificação 

no ocidente” (SALES, 2014, p. 34). 

Segundo Wiegand (1998), o debate sobre a origem da CDD atravessa gerações, pois 

seu próprio criador deixou informações inconclusivas a respeito da gênese de sua obra. 

Dewey reconhece uma dívida a Francis Bacon, mas geralmente ignora as contribuições de 

seus predecessores. A historiografia sobre a origem da classificação tenta recuperar estas 

lacunas. 

O percurso de Dewey como classificacionista inicia na Amherst College, onde estudou 

e conseguiu um emprego de assistente de biblioteca a fim de se manter (PIEDADE, 1983). 

Fundada em 1821, em Massachusetts (EUA), fortemente ligada ao Cristianismo 

ortodoxo e muito mais preocupada com a disciplina do que com a pesquisa e com as 

indagações intelectuais, a Amherst College – como toda instituição de ensino superior no 

século XIX – tinha como missão formar o caráter do indivíduo. O currículo era designado a 
                                                           
9 Não existe consenso a respeito da inversão ou não das categorias de Hegel por Harris. 
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comunicar verdades universais inquestionáveis, não expor os alunos a assuntos políticos e 

literatura contemporânea. Reforçava o melhor modelo de civilização do patriarcado 

ocidentalista, branco e cristão. Dewey concordava com estes conceitos e considerava o mundo 

refletido neste currículo como objetivo e absoluto. Este era o senso comum, uma visão natural 

de mundo à época. Dewey estava lá para aprender e não para questionar valores básicos. 

Harris e seu sistema também não destoavam desta ideologia, pelo contrário, partilhavam dela 

(WIEGAND, 1998). 

Trabalhando na biblioteca, Dewey considerou sua organização não satisfatória 

(PIEDADE, 1983). Além disso, reconhecendo rapidamente o potencial do local para 

educação10 de massas, voluntariou-se a aumentar suas responsabilidades. O diário que 

mantinha ajudou os estudiosos a remontarem seus passos (WIEGAND, 1998). 

No ano de 1873, aos 22 anos, Dewey leu sistematicamente a literatura sobre 

bibliotecas disponível, identificando-se com as recomendações de Jewett sobre construir um 

catálogo único que garantiria precisão e uniformidade. Visitou Boston e teve contato com 

Charles Ammi Cutter, à época diretor do Boston Athenaeum, com quem pode conversar sobre 

classificação bibliográfica. Escreveu a Jacob Schwartz dizendo estar impressionado com o 

sistema de classificação criado por ele. Schwartz o respondeu incentivando-o a adotar seu 

esquema em Amherst. Dewey também achava interessante a prática da biblioteca de Schwartz 

e da New York State Library, de registrar cada título do acervo em cartões. Dewey leu um 

artigo de William Torrey Harris que tratava de uma localização relativa para os livros, com a 

qual Dewey concordava. Leu também o panfleto A Decimal System for the Arrangement and 

Administration of Libraries, de Nathaniel Shurtleff, empregado da Boston Public Library. 

Dewey apreciava o conceito de unir um sistema decimal à administração de bibliotecas, mas 

criticava o autor pela ênfase ao sistema à custa da eficiência e economia de tempo 

(WIEGAND, 1998). 

Todos estes personagens desenvolveram princípios de classificação ou práticas de 

catalogação que inspiraram Dewey no desenvolvimento de um método útil de organização 

bibliográfica que servisse tanto para Amherst como para todas as bibliotecas. Em 8 de maio de 

1873, submeteu seu esquema ao comitê da Amherst College Library, sendo aprovado e 

incentivado a aplica-lo no acervo da instituição (WIEGAND, 1998). 

Apesar de ter estabelecido um esboço básico de seu esquema, Dewey continuava 

buscando conselhos, principalmente, para subdivisão adequada dos assuntos das classes. 

                                                           
10 Dewey demonstrou interesse pela educação desde cedo. Estudou no Adams Center (em Adams, sua cidade 

natal, localizada no estado de Nova York) estando habilitado a lecionar aos 17 anos. (PIEDADE, 1983). 
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Defendia que o esquema de organização do conhecimento ideal deveria ser simples, conciso e 

rígido. 

Dewey contou com a comunidade do Amherst College e da Amherst Faculty para 

definir o conteúdo de cada classe. Do primeiro, Dewey assimilou a tradição e o currículo (que 

ele lidou de 1870 a 1874), do segundo, usou como base para organização do conhecimento os 

textos que os professores utilizavam em seus cursos, especialmente Julius H. Seelye e John 

W. Burgess (WIEGAND, 1998, p. 182). 

Os textos e livros didáticos utilizados pelos professores no Amherst delineavam uma 

estrutura de conhecimento particular em cada área. Dewey utilizou este material para 

estruturar as subdivisões de cada classe da CDD. Os professores que mais o influenciaram, 

Seelye e Burgess, tinham uma pedagogia distinta de seus colegas, favorável ao hegelianismo, 

– o que ajudou Dewey a ver com naturalidade a estrutura de Harris. Ambos trabalharam 

ativamente junto a Dewey, listando e nomeando as divisões e seções da CDD (WIEGAND, 

1998). 

Em 1874, após graduar-se, foi contratado pela Amherst como bibliotecário associado. 

No ano seguinte, Dewey enviou o rascunho da CDD para outros bibliotecários dos EUA e 

professores da Amherst. Completou o esquema, agora pronto para ser impresso. Em 1876, 

registrou o Copyright da obra em Washington, D.C. (WIEGAND, 1998). 

Não há indicações em seu diário de um único dia que houvesse discordado dos 

conselhos vindos de Seelye, Burgess ou qualquer outro membro da Amherst Faculty. Sua 

responsabilidade era encaixar os conselhos no esquema decimal criado para ser a mais 

simples e eficiente classificação de todas as bibliotecas da América. “O resultado disto é que 

o sistema de classificação mais utilizado até os dias de hoje, reverbera uma visão de mundo 

ensinada no pequeno campus do Amherst College, de 1870 a 1875” (WIEGAND, 1998, p. 

188). 

Diversas fontes contribuíram para que Dewey estabelecesse seu sistema de 

classificação, todavia, o esquema de William Torrey Harris destaca-se por sua influência mais 

imediata. Tal asserção revela-se em 1945, durante pesquisa biográfica sobre Harris elaborada 

por Kurt F. Leidecker. A grande semelhança entre os sistemas leva o autor a perceber uma 

dívida à Harris do protagonismo de Dewey, destacando que este último nunca teria 

reivindicado originalidade completa de seu esquema de classificação.  

A fim de comprovar sua hipótese, Leidecker (1946) aponta que Harris, ao publicar, em 

1870, seu sistema reduzido no Journal of Speculative Philosophy – o qual era editor –, 

recebeu uma carta de Dewey inquirindo sobre sua classificação. Dewey teria tido acesso ao 
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artigo enquanto contemplava um novo esquema para Amherst College, onde trabalhava, e 

escreveu para Harris em 9 de maio de 1873. Em resposta, Harris revelou que uma das 

vantagens de seu sistema era a numeração das classes e a facilidade de dominar os detalhes 

depois de ter um vislumbre do plano geral. Além disso, o “índex de classificação” 

proporcionava uma visão de toda literatura de determinado assunto e o “índex alfabético” 

trazia todas as vantagens dos catálogos comuns (WIEGAND, 1998). 

Em 1959, Eugene E. Graziano contribui ao debate afirmando que a base filosófica da 

CDD provém de Hegel, quer Dewey soubesse disso ou não11. Graziano aponta para o fato de 

Harris ser estudioso de Hegel e de suas classes receberem ampla inspiração desta filosofia. 

Desse modo, se Dewey adaptou seu sistema a partir de Harris, consequentemente era ele 

também hegeliano. Olson (2011) corrobora com Graziano indicando que o mentor filosófico 

de Dewey no Amherst College, Julius Seelye – professor e presidente do Amherst – era adepto 

de Hegel e responsável pela tradução de “A história da Filosofia”, de Albert Schwegler, 

considerada por Harris uma relevante obra no estudo de Hegel. 

É possível unir as conjecturas de Leidecker e Graziano citando Olson (2011, p. 5), que 

afirma ser a classificação de Harris “amplamente considerada como modelo para escolha e 

sequência das classes principais na CDD”, apesar de Dewey não declarar tal fato. “A 

progressão verificada nessas classes parece ter sido extraída dos trabalhos de Hegel, 

provavelmente via Harris” (OLSON, 2011, p. 6). 

Segundo Sales (2014, p. 35), tanto Dewey quanto Harris iniciam suas classificações 

“[...] com os saberes relacionados à razão e à cientificidade, passam pelos saberes 

relacionados à arte imaginativa, e chegam aos registros de memória”. Tal estrutura lógica 

evidencia a afinidade entre os sistemas, que Dewey reforça através do seguinte raciocínio: 

 
O homem, sendo animal racional faz uso dessa faculdade, donde a FILOSOFIA 
eleva seu pensamento a Deus, daí a RELIGIÃO; vive em sociedade, donde a 
SOCIOLOGIA comunica-se com seus vizinhos, FILOLOGIA ou LÍNGUAS; 
adquire conhecimento dos fatos, dos problemas da vida, da matéria e da força, 
CIÊNCIAS PURAS E APLICADAS; com elas, ganha meios de descanso e 
recreação, BELAS ARTES E LITERATURA; faz registros e viaja HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA; reunindo todos esses assuntos e os encabeçando vêm as OBRAS 
GERAIS. (PIEDADE, 1983). 
 

Além de Harris, é provável que Dewey tenha sido influenciado por outros nomes, 

como, por exemplo, William Phipps Blake, geólogo e engenheiro de mineração, contratado 

                                                           
11 Apesar de sua importante colaboração na historiografia da CDD, Graziano (1959) faz em seu texto afirmações 

muito rígidas ao considerar que Harris e Dewey foram exclusivamente influenciados por Hegel e que suas 
classificações em nada se aproximam com a de Bacon, ignorando o fato de ambos reconhecerem suas dívidas 
para com este último em seus esquemas. 
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em 1872 pela Comissão do Centenário dos EUA para organizar a exposição do evento. Em 25 

de maio do mesmo ano, Blake enviou à Comissão do Centenário um esquema que organizava 

a mostra em dez departamentos, cada um subdividido em dez grupos, por sua vez divididos 

em dez classes. Ao descobrir este esquema, anos depois durante uma pesquisa, John Maass 

observou que Blake havia publicado um panfleto com sua classificação e este provavelmente 

teria sido enviado à Amherst. Maass, apesar de não ter provas, acredita que Dewey teve 

acesso ao panfleto e copiou a notação decimal pensada por Blake (WIEGAND, 1998). 

John Comaromi publicou, em 1976, uma obra que muito acrescentou ao debate sobre a 

origem da CDD, The Eighteen Editions of the Dewey Decimal Classification. O autor 

analisou os argumentos de Leidecker, Graziano e Maass, adicionou pistas encontradas no 

prefácio da primeira edição da CDD e investigou as classificações de outros autores como 

Leo LaMontagne, W. C. Berwick Sayers, Henry Evelyn Bliss e especialmente Jacob 

Schwartz, da New York Mercantile Library. Comaromi reconheceu que Dewey adquiriu 

pontos fortes das classificações de Harris e Schwartz, o primeiro porque usou números 

arábicos para determinar as classes, e o segundo porque usou números arábicos para a 

primeira e todas as divisões subsequentes da classe superior. O autor julgou inconsistente a 

afirmação de Maass, mas concordou com a de Graziano e conjecturou que os membros da 

Amherst faculty forneceram o conteúdo e a ordem de maior parte das divisões e seções da 

CDD (WIEGAND, 1998). 

Dewey dividiu seu sistema em dez classes principais, a saber: Generalidades; 

Filosofia; Religião; Ciências Sociais; Línguas; Ciências Naturais e Matemáticas; Ciências 

aplicadas (Tecnologia); Artes; Literatura; História e Geografia. As classes representam o 

agrupamento principal da disciplina, que o campo de estudo, sendo estabelecido então o 

primeiro ponto de semelhanças e diferenças da CDD.  

Dewey usou diversas metáforas para expor sua visão sobre a necessidade de 

organização do amontoado caótico de informação produzida, dentre elas a de um exército, que 

justificaria a imposição de uma estrutura hierárquica (OLSON, 2011). 

 
Uma grande empresa ou trabalho sem classificação ou planejamento não é uma 
organização de valor, mas sim mero material que um cérebro inteligente pode 
utilizar para construir uma organização de valor. Ela difere em eficiência do seu 
ideal, assim como uma turba de homens difere de um exército disciplinado. Pilhas 
de tijolos e cimento não são um templo, assim como amontoados de palavras não 
são uma obra de Shakespeare; embora, se classificados e organizados, cada um em 
relação aos outros, a transformação ocorre. (DEWEY apud OLSON, 2011, p. 4). 
 

A metáfora do exército não foi utilizada apenas por Dewey. Em 1627, Gabriel Naudé, 

em sua obra Orientação para montar uma biblioteca, afirmava que “[...] uma pilha de livros 
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não constituía uma biblioteca assim como um monte de soldados não constituía um exército 

[...]”. O objetivo do esquema era simplesmente encontrar os livros “sem trabalho, sem 

dificuldade e sem confusão” (BURKE, 2003, p. 98). 

“Antes de Dewey, os livros das bibliotecas possuíam espaços físicos predeterminados, 

pois a codificação era atribuída às estantes, e não aos livros” (SALES, 2014, p. 35). Com seu 

exército, Dewey queria introduzir a rigidez em seu sistema, a fim de evitar o caos de uma 

multidão: “assim, todos os livros sobre qualquer assunto ficariam juntos, e nenhuma adição 

ou mudanças jamais os separa” (OLSON, 2011, p. 11). Cada soldado (livro) teria sua 

localização relativa, não mais localização por estante, sendo possível encontrá-lo sabendo seu 

exército, regime, divisão e companhia.  

 
Se os soldados estão mortos e no cemitério eles são tão facilmente encontrados por 
sua localização fixa quanto por sua localização relativa. Mas se o exército está vivo 
e em atividade, assim como toda biblioteca ou coleção privada em uso deve estar, 
seus recursos devem poder ser encontrados em campo, em marcha ou em ação. 
(DDC 13, p. 22 apud OLSON, 2011, p. 11). 
 

A utilização de uma metáfora relacionada ao exército pode ser explicada pelo fato de 

Dewey ter sobrevivido tanto à Guerra Civil Americana quanto à Primeira Guerra Mundial. 

Estas palavras foram publicadas na 13ª edição da CDD, a última da qual ele participou em 

vida (OLSON, 2011).  

Para Dewey, a “hierarquia estrutural significa que todos os temas (à exceção das dez 

classes principais) são subordinados e são parte de todos os temas mais abrangentes acima 

dele”. Afirma ainda que “o corolário também é verdadeiro: o que é verdadeiro para o todo 

vale para as partes. Este conceito importante é às vezes chamado de força hierárquica” 

(DEWEY apud OLSON, 2011, p. 12).  

Olson (2011, p. 12-13) afirma que “a hierarquia dá forma aos temas que a compõe, 

assim como os universais de Hegel, dão forma ao individual, através do particular. [...] um 

sistema de progresso dialético em direção a um conhecimento absoluto ou ideal”.  

Segundo Sales (2014, p. 35), o pioneirismo de Dewey está 

  
primeiramente, 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, minimamente, um arranjo sistemático de assuntos 
gradativamente mais específicos. A representação pragmática desses assuntos por 
meio de notações numéricas pautadas em casas decimais propiciou ao sistema de 
Dewey pontos fortes como a localização relativa [...] e a especificação detalhada de 
assuntos [...] dos livros [...] visto que, possuíam agora maior mobilidade dentro dos 
acervos e dispunham de mecanismos notacionais que permitiam especificações, de 
assunto e de localização. [...] Dewey proporcionou uma representação notacional 
clara e objetiva, pois a hierarquia dos assuntos era fundamentalmente refletida na 
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hierarquia dos números que os representavam e, o caráter mnemônico tornava-se 
também possível com a notação decimal.  
 

Conforme Piedade (1983), o índice relativo também foi uma inovação à época.  

Dewey atribuiu ao instrumento uma grande importância, pois através dele qualquer pessoa 

seria capaz de classificar. 

 
O sistema de Dewey, ao invés de Harris, tornou-se estável nas bibliotecas 
estadunidenses. Fato que pode ser atribuindo tanto à notação da Classificação 
Decimal ser mais fácil de lembrar, quanto à Dewey ser um bibliotecário ativo que 
comparecia a encontros e falava muito sobre as vantagens de seu sistema. (EATON, 
1959, p. 17, tradução nossa). 
 

É possível medir a aceitação do trabalho de Dewey “[...] pelo crescimento do número 

de exemplares de cada edição, que começando com 1.000 em 1876, chegou a 37.000 na 17ª 

edição” (PIEDADE, 1983, p. 90). 

Para estabelecer seu sistema, Dewey elaborou uma complexa rede social. A 

divulgação e aceitação ampla da CDD, contou ainda com a sorte de ter sido apresentada no 

início do movimento de bibliotecas públicas dos EUA. O esquema de classificação único 

beneficiou significantemente as bibliotecas e, desde que estas se tornaram modelo para outras 

bibliotecas públicas no século XX, o mundo adotou facilmente o sistema de Dewey. Neste 

sentido, o legado da CDD possui dois vieses: 1. ao ser amplamente aceito, pôde economizar 

horas de trabalho, pois classificando uma vez determinado livro, serve, em tese, para qualquer 

biblioteca que utilize o esquema, além disso, o usuário está familiarizado com o sistema e 

pode entendê-lo em várias bibliotecas diferentes; 2. a CDD tece tão firmemente a doutrina 

anglo-saxônica que resiste a introdução de novos tópicos de origem mais cultural e 

diversificada  (WIEGAND, 1998). 

 
O sucesso da CDD não se deve a sua solução de problemas de um campo 
epistemológico específico da organização do conhecimento, nem de uma 
representação adequada dessa organização conceitual, mas deve sim ao sucesso da 
implementação de estratégias de negociação envolvendo a construção de uma rede 
social constituída por muitos elementos heterogêneos (FROHMANN, 1994, p. 2, 
tradução nossa). 
 

Law e Callon (apud FROHMANN, 1994) afirmam que a estabilidade e a forma dos 

artefatos devem ser vistas como uma função da interação de elementos heterogêneos e como 

esses são formados e assimilados em uma rede. A construção ou associação de elementos não 

úteis em uma rede auto-sustentável está apta a dissociação. A CDD é vista em termos de 

elementos heterogêneos específicos, orquestrados com sucesso em um sistema social 

relativamente durável. No entanto, tal orquestração, crucial para a estabilidade do artefato, 
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envolve não só os fatores locais necessários para construí-lo, mas também as características 

econômicas e políticas, em larga escala, do novo meio ambiente que depende para sobreviver. 

Dewey transformou a biblioteca em uma instituição geral operando de acordo com 

rotinas e procedimentos padrões. A CDD tornou-se uma máquina performando funções 

tecnoburocráticas de uma instituição específica. O elemento final da estabilidade da CDD é 

sua aliança discursiva com o triunfo da mecanização, do gerenciamento científico, da 

uniformidade e padronização na organização social estadunidense do final do século XIX –

mudança de uma ordem cultural aristocrática para uma dominada por gerentes e profissionais 

que exercem conhecimento cada vez mais especializado. A CDD tornou-se um sistema de 

organização do conhecimento natural, objetivo e pleno porque os elementos discursivos pelos 

quais ele construiu seus “assuntos” eram os mesmos que os usados para construir sua rede de 

instituições de apoio específicas e as formas sociais dominantes e hegemônicas do tempo de 

Dewey (FROHMANN, 1994). 

Desde o lançamento até a 23ª edição, publicada em 2011, algumas mudanças e 

acréscimos foram feitos nas classes da CDD. Todavia, segundo Olson (2001), as revisões 

alteram problemas específicos, evidentemente tendenciosos ou de práticas ultrapassadas, mas 

os problemas estruturais não são modificados, pois esta é uma questão muito mais complexa e 

não poderá ser resolvida sem que todo o resto seja transformado junto.  
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3 PRESSUPOSTOS DE UMA COMPARAÇÃO: A ARTE PARA BACON, HEGEL, 

HARRIS E DEWEY 

 

A viabilidade de análise da classificação das Artes proposta por Dewey só se torna 

possível se compreendermos a estrutura filosófica em que repousa este sistema. Procura-se 

aprofundar aqui a reflexão sobre o pensamento de três filósofos utilizados, assumidamente ou 

não, como bases teóricas para formação da CDD: Francis Bacon, Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel e William Torrey Harris. Busca-se compreender de que maneira suas ideias refletiram 

no sistema de classificação bibliográfica de Dewey por meio do entendimento de cada um 

deles sobre Arte, conforme espelhado em seus respectivos esquemas e escritos. 

O fomento para a discussão parte do artigo de Eugene E. Graziano (1959), que, 

valendo-se da classe de assuntos destinada às Artes, levanta evidências que buscam 

comprovar o pensamento hegeliano como o verdadeiro suporte filosófico do esquema de 

Harris – e, consequentemente, da classificação de Dewey –, afastando Bacon do alicerce de 

tal classificação.  

 
Foi suposto que os sistemas de Harris e Dewey estavam relacionados à classificação 
de Francis Bacon. A evidência é fortemente contrária a validade de tal suposição. A 
evidência é forte, senão conclusiva, de que a filosofia de Hegel é parte integrante da 
relação ordinal dessas classes e que a demanda por lógica na ordem é satisfeita 
apenas em termos da filosofia de Hegel. (GRAZIANO, 1959, p. 51-52, tradução 
nossa).12 
 

Para assegurar tal conclusão, Graziano (1959) analisa e compara (Figura 1) as divisões 

das classes Belas Artes, exatamente como ordenadas nas respectivas classificações de Harris, 

Hegel e Bacon – como afirma13. 

 
Figura 1 – Comparação de Graziano. 

 

Fonte: GRAZIANO, 1959, p. 51. 

                                                           
12 No original: “The Harris and Dewey Systems have been supposed by some to be related to the classification of 

Francis Bacon. The evidence is strongly against the validity of such a supposition. Evidence is very strong, if 
not conclusive, that the philosophy of Hegel is integral to the ordinal relationship of these classes, and that the 
demand for logic in the order is satisfied only in terms of Hegel’s philosophy”. (GRAZIANO, 1959, p. 51-52).  

13 No original: “Below are compared side by side the divisions of the Fine Arts exactly as ordered in their 
respective classifications by Harris, Hegel, and Bacon” (GRAZIANO, 1959, p. 51). 
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A partir desta avaliação, Graziano (1959, p. 51) estrutura o seguinte questionamento:  

 
Quando observamos que Bacon fez ‘Música’ e ‘Arquitetura’ subclasses de 
Matemática; e subordina a maior parte das Belas Artes abaixo de ‘Filosofia’, 
podemos questionar onde Harris encontrou sua classe. Em Arte, a progressão 
hegeliana vai da arte mais próxima da matéria, Arquitetura; à Poesia e Prosa, que 
são as artes ‘mais puras’, pois estão distantes da matéria e dos sentidos, dependendo 
quase inteiramente da imaginação. (GRAZIANO, 1959, p. 51, tradução nossa)14 
 

O posicionamento de Graziano, curiosamente, colide de modo significativo com a 

tradição literária se referente à história das classificações de bibliotecas, que defende o 

pensamento de Bacon como a influência filosófica que deu suporte à organização de livros 

nestes espaços. De igual maneira, a consideração do autor desafia as próprias afirmações de 

Harris e Dewey sobre a presença baconiana em seus sistemas.  

Ao aproximar as três classes apresentadas na Figura 1, busca-se compreender o ponto 

de vista de Graziano (1959), utilizando como fundamentação teórica as ideias expostas nos 

livros “O progresso do conhecimento” de Francis Bacon (1605 – edição consultada de 2007) e 

“Curso de Estética: o Sistema das Artes”, de G. W. F. Hegel (1835 – edição consultada de 

1997), bem como o artigo “Book Classification”, de William Torrey Harris (1870). 

 

3.1 A ARTE NO PROGRESSO DO CONHECIMENTO DE BACON 

 

Dar-se-á início pelo ponto de divergência apontado por Graziano (1959), a classe 

Poesia elaborada por Bacon e apresentada da seguinte forma: 

 

Figura 2 – Classe Poesia de Bacon. Extrato da comparação de Graziano. 

Poesia 
A. Narrativa ou Heroica (Épica) 
B. Dramática 
C. Alegórica. Fábulas, Mitologias, etc. 

 
Fonte: Graziano (1959), adaptado pela autora. 

 

Entende-se que Graziano (1959), ao elaborar sua análise comparativa sobre a classe 

Belas Artes (Figura 2), toma como ponto de partida a posição intermediária que estas classes 

ocupam nos sistemas de Bacon e Harris. Isto explica porque o autor utilizou como classe de 

                                                           
14 No original: “When we observe further that Bacon makes “Music” and “Architecture” sublasses of 

“Mathematics”; and that he subsumes most of the fine arts under “Philosophy”, there can be little question as 
to where Harris found his classes. In art, the Hegelian progression is from the art closest to matter, architecture; 
to poetry and prose, which are the “purest” arts because they are furthest from matter, and the senses, and 
depend almost entirely upon imagination for medium”. (GRAZIANO, 1959, p. 51). 
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referência para a comparação a Poesia de Bacon e não a Arte ou os assuntos atinentes à Arte 

que se desmembravam predominantemente na Filosofia.  

Em sua obra “O progresso do conhecimento”, Bacon explica as divisões da classe 

Poesia e das demais classes que compõe a classificação dos saberes por ele criada. Dividida 

em dois livros, apresenta: no primeiro, “um panorama com questões e entendimento do que é 

o conhecimento [...] indicando como ele deve ser produzido e para que propósitos devam 

servir, como parte do ‘progresso da humanidade’” (SHIRAYAMA, 2016, p. 46); no segundo 

livro, traz a classificação dos saberes de maneira detalhada. Realiza um “mapeamento das 

partes do conhecimento que apontam as condições atuais de desenvolvimento de cada uma. 

Se as partes estão defectivas, perfeitas ou inacabadas” (SHIRAYAMA, 2016, p. 46).  

A classificação de Bacon pretendia ser mais do que uma simples ordenação das 

ciências, pretendia ser um método, um guia determinante de como o conhecimento deveria ser 

construído, “[...] quais os limites e de que forma deve ser abordada cada parte, pois para ele, o 

conhecimento, na concepção aristotélica, era algo único e cada parte formaria um todo 

amarrado, onde as áreas eram próximas umas das outras” (SHIRAYAMA, 2016, p. 48). 

 
Francis Bacon é um marco na passagem histórica Renascentista para a Idade 
Moderna por conceber uma nova filosofia que propõe uma modificação da atitude 
do homem diante da realidade, enfatizando a realização e não apenas a 
contemplação da natureza. Havia, para ele, a necessidade de uma nova lógica que 
estabelecesse uma nova ciência que deveria observar a natureza e as coisas do 
mundo com maior rigor, método e atuação sobre ele. (ROSSI apud SHIRAYAMA, 
2016, p. 19). 
 

Bacon acreditava que o conhecimento se desenvolvia por acréscimo de saberes – 

ligado às concepções colaborativas da ciência – e que os modernos poderiam assim avançar 

além dos antigos, o que configurava a ideia de progresso da humanidade. Tal postura de 

colaboração, baseada na cooperação entre os estudiosos, diferia imensamente do modo 

anterior onde apenas um indivíduo obtinha destaque e o conhecimento era um segredo. Além 

disso, Bacon ficou conhecido como utilitarista devido sua concepção de utilidade do 

conhecimento – discurso fundamentado na complementaridade de verdade e utilidade 

(SHIRAYAMA, 2016). 

 
[...] As mudanças econômicas e sociais deram relevo ao chamado utilitarismo 
baconiano. Para o filósofo, o homem não era feito para o mundo, mas o mundo era 
feito para o homem. Conhecimento era poder e o homem detinha o poder de 
controlar a natureza para melhorar as condições humanas. (WESTFALL, 2001, 
p.118-119 apud SHIRAYAMA, 2016, p. 18-19).  
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Bacon via conhecimento e poder como algo indissociável. Suas ideias mudaram 

métodos e práticas da ciência e trouxeram novas concepções sobre o conhecimento, filosofia e 

política (SHIRAYAMA, 2016).  

No mapeamento do “aprendizado humano” – como o nomeia –, Bacon estabelece que 

“as partes do conhecimento humano fazem referência às três partes do entendimento humano, 

que é a sede do saber: a História à sua Memória, a Poesia à sua Imaginação e a Filosofia à sua 

Razão” (BACON, 2007, p. 112). Destas três divisões principais, se desdobram as classes que 

compõem a classificação dos saberes, apresentadas de forma resumida na Figura 3. 

 
Figura 3 – Classificação de Bacon resumida. 

 
Fonte: GRAZIANO, 1959, p. 47, grifo nosso. 

 

Apesar de Graziano (1959) desenvolver sua análise considerando a classe Poesia de 

Bacon como equivalente à Arte na classificação de Harris – tendo em comum, conforme foi 

dito, a posição intermediária que ocupam em ambos os sistemas – observa-se que a palavra 

“Arte” aparece duas vezes na classificação de Bacon, como destacado na Figura 3. Cabe aqui 

analisar tais situações. 

A primeira manifestação da palavra (Figura 3) está subordinada à História (emanação 

da Memória) e relaciona Arte à História da Natureza.  
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Bacon divide a História da Natureza em três: natureza em seu curso normal (história 

das Criaturas), natureza em seus erros ou variações (história das Maravilhas), e natureza 

alterada ou trabalhada (história das Artes). O filósofo vê a primeira como real e bem feita, 

mas considera as demais deficientes, pois recebem um tratamento fraco e improdutivo 

(BACON, 2007).  

Quando discorre sobre o último tipo de História da Natureza – a que interessa a esta 

análise – Bacon faz uma crítica ao tratamento insuficiente dado a este saber. Ao termo 

História da Natureza Trabalhada, o autor acrescenta a palavra “Mecânica”, passando a ser 

“História da Natureza Trabalhada ou Mecânica”. 

Sobre o assunto, Bacon afirma existir “compilações de agricultura, bem como de artes 

manuais, mas geralmente com desprezo dos experimentos familiares e vulgares” (BACON, 

2007, p. 115, grifo nosso). Isto porque era visto com descrédito “[...] meditar sobre questões 

mecânicas, a não ser que estas se apresentem como coisas recônditas, raridades e sutilezas 

especiais” (BACON, 2007, p. 115). 

O autor considera este comportamento tanto desdenhoso às questões mecânicas como 

arrogante e fútil, uma vez que são os exemplos mais simples que proporcionam informações 

mais seguras e não os exemplos mais elevados. Ele ilustra esta afirmativa apresentando a 

história do filósofo que “[...] por andar com a vista voltada para as estrelas, caiu na água; pois 

se tivesse olhado para baixo poderia ter visto as estrelas na água, mas olhando para cima não 

pôde ver a água nas estrelas” (BACON, 2007, p. 116). 

Bacon via o uso da História Mecânica como primordial à filosofia natural, visto que 

beneficiava e enriquecia a vida humana, sugerindo soluções “mediante a conexão e 

transferência das observações de uma arte à prática de outra [...]” (BACON, 2007, p. 117). 

Tal conduta proporcionaria “uma iluminação mais verdadeira e real sobre as causas e axiomas 

que até agora se alcançou” (BACON, 2007, p. 117), o que ressalta a crença do filósofo no 

método empírico-indutivo. 

A descrição que Bacon (2007) oferece da História da Natureza alterada, trabalhada ou 

mecânica, destacando sua importância para a melhoria da vida humana, refere-se às Artes 

Mecânicas, posto que são estas as artes pertinentes ao trabalho humano.  

Fundadas na natureza e enriquecidas das luzes da experiência, as artes mecânicas “[...] 

(desde que cultivadas), como que animadas por um espírito, continuamente se acrescentam e 

se desenvolvem, de início grosseiras, depois cômodas e aperfeiçoadas, e em contínuo 

progresso”. (BACON, 2002, p. 49). 
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Antes, vistas como menores e desprestigiadas, as Artes Mecânicas foram resignificas 

nos séculos XVI e XVII. “Os procedimentos cotidianos dos artesãos, dos engenheiros, dos 

técnicos, dos navegantes, dos inventores são elevados à dignidade de fato cultural [...]” 

(ROSSI, 2006, p. 84). A valorização de sua utilidade para o progresso do conhecimento e o 

destaque sobre seu valor educativo levaram homens como Bacon, Harvey e Galileu a 

reconhecerem suas dívidas para com os artesãos (ROSSI, 2006). Isto significa que a 

colaboração de Bacon não se voltou ao avanço das ciências clássicas, “[...] mas deu origem a 

um grande número de outros setores científicos que tinham raízes, muitas vezes, em misteres 

anteriores e estavam ligados a uma nova e diferente avaliação das artes mecânicas e de seu 

lugar na cultura” (ROSSI, 2006, p. 37-38). O magnetismo e a eletricidade são exemplos da 

colaboração de Bacon à ciência. 

A segunda manifestação da palavra Arte, está subordinada à parte Filosofia (emanação 

da Razão). Inseridas, mais especificamente, dentro de Filosofia Humana, as Artes 

Voluptuárias (Artes Liberais), estão localizadas hierarquicamente abaixo de Corpo na 

classificação, conforme Figura 3. 

Bacon acreditava que a contemplação do homem, em Filosofia, poderia ser dirigida a 

Deus, à Natureza, ou ao próprio Homem, gerando, consequentemente, a filosofia Divina, 

Natural e Humana ou Humanidade. Isto porque, “todas as coisas estão marcadas e estampadas 

com este caráter tríplice: o poder de Deus, a diferença da natureza e a utilidade do homem” 

(BACON, 2007, p. 136, grifo nosso). 

As Artes Liberais fazem parte da Filosofia humana e, portanto, se voltam ao próprio 

homem e são úteis a ele. Nesta Filosofia, o indivíduo pode ser visto de forma isolada e em 

sociedade, ou seja, “[...] é ora Simples e Particular, ora Conjugada e Civil. A Humanidade 

Particular se compõe das mesmas partes que o homem, isto é, de conhecimentos relativos ao 

Corpo e conhecimentos relativos ao Espírito” (BACON, 2007, p. 163). 

O conhecimento concernente ao corpo humano se divide em quatro classes de acordo 

com seus bens: Saúde, Beleza, Força e Prazer. Assim, os saberes são, respectivamente, “[...] a 

Medicina ou arte da Cura; a arte do Adorno, que se chama Cosmética; a arte da Atividade, 

que se chama Atlética; e a arte Voluptuária, que Tácito chama acertadamente eruditus luxus 

[voluptuosidade refinada]” (BACON, 2007, p. 167, grifo nosso). 

Bacon insere as Artes Liberais (Artes Voluptuárias) especificamente na quarta classe, 

e sendo uma arte do prazer, afirma que sua principal deficiência é a de leis que a reprimam. 

  
Pois, tem sido bem observado que as artes que florescem naquelas épocas em que 
cresce a virtude são as marciais, e enquanto a virtude está em pleno vigor são as 
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liberais, e quando a virtude vai declinando as voluptuosas, por isso temo que esta 
época presente do mundo esteja um pouco no movimento descendente da roda. Com 
as artes voluptuosas emparelho as práticas jocosas, pois o engano dos sentidos é um 
dos prazeres delas. Quanto aos jogos de entretenimento, os considero incluídos 
dentro da vida e educação civis. E até aqui no que diz respeito a essa filosofia 
humana particular que se refere ao corpo, que não é senão tabernáculo do espírito. 
(BACON, 2007, p. 178). 
 

No trecho acima, Bacon deixa explícita sua insatisfação com as Artes Voluptuárias. 

Também no livro “O progresso do conhecimento”, o filósofo manifesta a injustiça cometida 

por Platão ao considerar a Retórica como uma arte voluptuosa, “declarando-a semelhante à 

arte de cozinhar, que estraga as boas carnes saudáveis e as torna insalubres com variedades de 

molhos para agradar o paladar” (BACON, 2007, p. 218).  

Talvez sua crítica se deva ao fato de, atribuindo nova importância às Artes Mecânicas, 

as Artes Liberais, antes eruditas, tornam-se ilusões. 

Finalmente, a Poesia (emanação da Imaginação) – divisão que Graziano (1959) 

considera como equivalente à Arte em Harris – de acordo com Bacon, é “[...] uma parte do 

saber quase sempre restringida quanto à medida das palavras, mas em todos os demais 

aspectos sumamente livre” (BACON, 2007, p. 131). Possui o poder de “[...] unir a seu prazer 

o que a natureza separou, e separar o que a natureza uniu, e desse modo fazer matrimônios 

ilegais e divórcios das coisas: [...] Os pintores e os poetas sempre tiveram permissão para 

tomar as liberdades que quisessem” (BACON, 2007, p. 131).  

Bacon (2007, p. 131) considera que a Poesia possui dois sentidos: um relacionado às 

palavras e outro ao conteúdo. O primeiro é, objetivamente, uma característica do estilo e se 

inclui nas artes retóricas. O segundo constitui “[...] uma das partes principais do saber, e não é 

outra coisa que história simulada, que pode ser composta tanto em prosa como em verso”.  

Bacon (2007) dá ênfase ao segundo sentido e entende que a Poesia, nesta função de 

história simulada, possui o papel de satisfazer a mente humana quando a natureza das coisas 

não oferece esta condição. Isto porque “[...] sendo o mundo em proporção inferior à alma, é 

agradável ao espírito do homem uma grandeza mais ampla, uma bondade mais perfeita e uma 

variedade mais completa do que cabe encontrar na natureza das coisas” (BACON, 2007, p. 

131).  

 
[...] a poesia simula fatos e eventos maiores e mais heróicos; [...] porque a história 
verdadeira apresenta ações e eventos mais comuns e menos permutáveis, a poesia 
lhes dota de maior raridade e variações mais inesperadas e alternantes. De modo que 
a poesia serve e contribui à grandeza de ânimo, à moralidade e ao deleite. E por isso 
sempre se pensou que tivesse em si algo de divina, porque eleva e exalta o espírito, 
ao submeter as aparências das coisas aos seus desejos enquanto a razão o conforma e 
o dobra à natureza das coisas. (BACON, 2007, p. 132). 
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Bacon (2007, p. 132-133) divide a Poesia em três tipos, conforme seu caráter próprio: 

Narrativa, Representativa e Alusiva. A primeira se ocupa em contar a história com as licenças 

da imaginação, “[...] comumente escolhendo como temas as guerras e os amores, raramente os 

assuntos de Estado, e ocasionalmente o prazeroso e o cômico”. A segunda apresenta a história 

de forma mais realista, ou seja, “[...] visível, e é uma imagem das ações como se estas 

estivessem presentes, do mesmo modo que a história o é das ações como são na realidade, isto 

é, passadas”. Já a terceira tem como objetivo “[...] expressar algum propósito ou ideia 

particular”. Bacon afirma que a parábola, decorrente da Poesia Narrativa, foi amplamente 

utilizada no passado, como por exemplo, nas fábulas de Esopo. Era preciso que “todo 

raciocínio que fosse mais agudo ou sutil que o vulgar se expressasse dessa maneira, porque os 

homens daqueles tempos queriam ao mesmo tempo variedade de exemplos e sutileza de 

ideias”. As parábolas tornaram-se, desta forma, as antecessoras das argumentações. 

O filósofo observa ainda outra aplicação da poesia parabólica, oposta a anteriormente 

mencionada. Ao passo que a primeira ocupa-se em expor e exemplificar o que se ensina, a 

segunda encarrega-se de obscurecer a comunicação. “[...] é quando se envolvem em fábulas 

ou parábolas os segredos e mistérios da religião, da política ou da filosofia. Vemos este uso 

autorizado na poesia divina” (BACON, 2007, p. 133).  

No final do século XVI, na Inglaterra, o “[...] tema da poesia criadora do saber se 

apresenta ligado à visão da poesia e da fábula como véus que encobrem verdades muito 

profundas que os antigos não queriam que aparecessem para evitar que o vulgo as profanasse” 

(ROSSI, 2006, p. 218).  

Bacon (2007, p. 135) não assinala na Poesia nenhuma deficiência e acrescenta: “se 

quisermos ser justos com ela, teremos de dizer que, para a expressão dos afetos, paixões, 

corrupções e costumes, devemos mais aos poetas do que às obras dos filósofos; e, quanto ao 

engenho e à eloqüência, não muito menos do que às arengas dos oradores”.  

Portanto, constata-se que, para Bacon, a Poesia está absolutamente relacionada ao uso 

da palavra, fazendo parte dela a arte retórica e a história simulada (em prosa e verso). É 

função da primeira, segundo Rossi (2006), determinar comportamentos, estando 

rigorosamente ligada à ética. É função da segunda, conforme visto, deleitar a mente humana.    

Apesar de reforçar a importância que a Poesia possui em contribuir “à grandeza de 

ânimo, à moralidade e ao deleite” (BACON, 2007, p. 131) e afirmar que “os pintores e os 

poetas sempre tiveram permissão para tomar as liberdades que quisessem”, Bacon não une 

Arte e Poesia na posição intermediária da classificação dos saberes – como acontece na 

classificação de Harris. 
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O filósofo apresenta o conhecimento como o final de um processo que passa pela 

Memória (História), Imaginação (Poesia) e Razão (Filosofia). O lugar central, habitado pela 

Poesia, tem a função de compreender o repositório de experiências obtido pela História, sendo 

então processado pela Filosofia, gerando assim o conhecimento. 

As Artes Mecânicas e Liberais são contempladas no sistema de Bacon subordinadas à 

História e à Filosofia, respectivamente. Todavia, suas divisões em nada se assemelham às de 

Belas-Artes determinadas tanto por Hegel quanto por Harris. O mesmo acontece com Poesia, 

o que confirma, neste ponto, a afirmativa de Graziano (1959) sobre a quase inexistência de 

influência do pensamento baconiano na classificação de Harris. 

 

3.2 O SISTEMA DAS ARTES DE HEGEL 

 

Hegel, diferentemente de Bacon, não estabeleceu formalmente uma classificação das 

ciências ou dos conhecimentos conforme consagrados em sua época. Para tecer sua 

comparação entre as classificações, Graziano (1959) resgatou os gêneros que Hegel 

determinou em seu Sistema das Artes (6), a saber: Arquitetura, Escultura, Pintura, Música e 

Poesia (Figura 4).  

 

Figura 4 – Divisão das Artes de Hegel. Extrato da comparação de Graziano. 

Belas Artes 
1. Arquitetura 
2. Escultura 
3. Pintura 
4. Música 
5. Poesia 

 
Fonte: Graziano (1959), adaptado pela autora. 

 

O objetivo de Hegel não era ordenar as ciências de seu tempo decretando-as à “[...] um 

esquema axiomático de princípios organizadores, pré-concebido e exterior, que as trataria 

enquanto realidades ‘imóveis’, como se de ‘espécies’ diferentes se tratasse [...]”. Pretendia 

sim “[...] captar as ciências na sua unidade orgânica, na sua plasticidade dialética, no 

movimento interno que as anima enquanto partes necessárias de um todo – a filosofia” 

(POMBO, 2002b). 

Poesia e Arte caminham juntas nos gêneros da Arte estabelecidos por Hegel, todavia, 

ao incluí-las na comparação, Graziano (1959) não o faz pela posição intermediária que 
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ocupam em uma classificação e sim por acreditar que seu conteúdo é o que alimenta a classe 

Belas Artes de Harris. 

O livro “Curso de Estética: o Sistema das Artes” apresenta tal sistema explicando cada 

gênero e o posicionamento que ocupa na divisão. Esta obra não é um livro de Hegel, mas uma 

compilação de seus manuscritos e de anotações de seus alunos dos quatro cursos que 

ministrou em Berlim, de 1820 a 1828, sobre a Estética. O responsável pela reunião destes 

textos, em 1835, foi Hotho15, aluno de Hegel. No prefácio do livro, Hotho esclarece que 

“serviu-se em primeiro lugar do manuscrito que Hegel usava para dar aula. Como achou esse 

material insuficiente, promoveu uma colagem de diversas transcrições de alunos” (KELLER, 

2011, p. 7)16.  

Hegel (1997, p. 13) aponta que “a verdadeira classificação deve basear-se [...] na 

natureza das obras de arte, a qual esgota no conjunto dos gêneros a totalidade dos aspectos e 

dos momentos inerentes ao conceito de arte”. Sendo assim, cada gênero ocupa uma posição 

lógica dentro do sistema.  

O primeiro lugar, ocupado pela Arquitetura, a pertence por sua própria natureza. 

Segundo Hegel (1997, p. 16), a arte tem início por ela, pois em seu princípio, ainda não havia 

estabelecido, “[...] nem os materiais apropriados nem as formas correspondentes” para 

representar seu conteúdo espiritual. Isto “[...] a obrigou a limitar-se à simples procura da 

verdadeira adequação e a contentar-se com o conteúdo e com um modo de representação 

puramente exteriores”. 

O segundo lugar corresponde à Escultura. Para Hegel (1997, p. 17), esta forma 

artística possui seu princípio e conteúdo “[...] representados pela individualidade espiritual, tal 

como ideal clássico, de maneira que a interioridade e a espiritualidade encontrem sua 

expressão no aspecto corporal imanente ao espírito [...]”. Assim como a arquitetura, a 

escultura faz uso de materiais pesados em sua totalidade espacial, mas nela, a forma 

determinada pelo conteúdo representa a vida real, ou seja, é a figura humana “[...] que deve 

ser a representação exterior adequada da independência divina na sua alma grandiosa e na 

                                                           
15 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Vorlesungen über die Ästhetik. Ed. D. H. G. Hotho. Berlin: Verlag von 

Dunder und Humbolt, 1835. Disponível em: http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/ 
bsb10045986_00006.html?zoom=0.55. Acesso em: 14 jan. 2018. 

16 A edição realizada por Hotho é controversa. Segundo Keller (2011, p. 7) “ele parece ter esquecido a diferença 
entre editor e autor e ter, com isso, imiscuído pensamentos próprios com os de Hegel”. Keller (2011) esclarece 
que outras transcrições de alunos foram descobertas, e o acesso a elas possibilitou uma visão mais precisa do 
conteúdo dos cursos ministrados por Hegel. Todavia, os novos trabalhos editoriais começaram a surgir apenas 
na década de 30. Este ensaio utiliza a tradução realizada em 1997 pela editora Martins Fontes de “Vorlesungen 
über die Ästhetik”, título original da obra em alemão, editada por Hotho. 
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grandeza tranquila, sem se deixar tocar pelas vicissitudes e limitações da ação, por conflitos e 

sofrimentos”. 

O terceiro e o quarto lugares do sistema são ocupados pelas artes que Hegel determina 

como as últimas “[...] que têm por incumbência exteriorizar a interioridade subjetiva” 

(HEGEL, 1997, p. 17), são elas: Pintura e Música.  

A pintura é o primeiro passo do sensível para se aproximar do espírito. Diferente das 

outras artes, não manipula materiais pesados, suprimindo a realidade da manifestação sensível 

à aparência, fazendo uso das cores. Isto é, “[...] a pintura para exprimir a profundidade da 

alma, reduz as três dimensões do volume às duas da superfície e representa as distâncias e as 

figuras espaciais com o auxílio de aparências produzidas pelas cores” (HEGEL, 1997, p. 17-

18). A figura exterior torna-se a expressão total do interior, mostrando o absoluto não apenas 

voltado a si, mas também a “[...] subjetividade espiritual, capaz de ver, de sentir, de agir, de 

contrair relações com o que é diferente dela, e, por conseguinte, exposta à dor, ao sofrimento, 

acessível, a todas as paixões e a todas as satisfações”. Ao representar este conteúdo, “[...] a 

pintura deve utilizar, no que concerne à forma, os objetos exteriores em geral, tanto aqueles 

que encontra na natureza como as manifestações do organismo humano, na medida em que 

deixem transparecer o espírito”. 

A música, diferente da pintura, não possui forma. “O seu elemento próprio é a 

interioridade como tal [...] que se manifesta não na realidade exterior, mas por uma 

exteriorização instantânea que se desvanece logo que é surpreendida” (HEGEL, 1997, p. 18). 

A subjetividade espiritual, na sua unidade imediata, é o que estabelece seu conteúdo. Utiliza 

como materiais “[...] os sons e as suas figurações, os seus acordes e separações, as suas 

combinações, oposições, contradições e meditações, segundo as suas diferenças quantitativas 

e as suas durações submetidas a medidas especiais, elaboradas com método”. A arte permite 

que a alma humana absorva música como sentimento puro, desprendida de um suporte. 

O gênero que segue a pintura e a música e ocupa o último lugar no Sistema das Artes é 

a Poesia. Descrita por Hegel (1997, p. 18) como a arte da palavra, é compreendida por ele 

como a “[...] verdadeira arte absoluta do espírito manifestando-se como espírito”. Por sua 

forma de representação, o filósofo considera a Poesia como a arte total ou a arte em si, pois a 

palavra é a única com a capacidade de “[...] se apropriar, de exprimir, transformando-o 

[espírito] em objeto de representação, tudo quanto a consciência concebe e reveste de uma 

forma que ela encontra em si própria”.  

A Poesia vence sob o ponto de vista espiritual, sendo a arte mais rica e ilimitada, mas 

perde sob o sensível, pois é desprovida “[...] de toda a existência sensível na qual o espírito 
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possa encontrar a forma sensível que lhe convém” (HEGEL, 1997, p. 19), como fazem as 

demais artes do sistema. A Poesia “[...] procura somente tornar acessíveis à intuição e à 

representação espirituais as significações revestidas de uma forma de proveniência puramente 

interior”.  

Estas cinco artes formam, segundo Hegel (1997, p. 20), “[...] o sistema definido e 

articulado da arte real e efetiva. Existem certamente, além destas, outras artes, tais como a 

dança, a arte dos jardins etc., mas artes incompletas”.  

Resumidamente, sobre as representações sensíveis:  

 
A arquitetura é a arte mais pesada, que trabalha a materialidade bruta. A escultura 
está ainda no domínio das três dimensões, seguindo-se a pintura que já reduz seu 
material ao plano de duas dimensões. A sequência mostra as duas últimas artes 
[música e poesia] como artes que se desenrolam precipuamente no tempo. 
(KELLER, 2011, p. 71). 
 

De acordo com Duarte (2016, p. 6), a música apesar de ser “[...] mais espiritual do que 

a pintura, porque marca a passagem do domínio da espacialidade para o da temporalidade”, é 

superada pela poesia, pois, “[...] nela, a sonoridade não vale por si como elemento expressivo, 

mas está a serviço de um sentido, [...] a sonoridade da língua é apenas o transmissor do 

elemento espiritual”. Por utilizar a palavra, a quinta arte, Poesia, está menos presa ao sensível 

tornando-se mais espiritual, sendo “entendida não apenas como a arte mais elevada, mas 

também como ‘última’ expressão artística, já que no desenrolar dialético da esfera do espírito 

absoluto a próxima estação já se encontra para além do âmbito artístico [...]” (DUARTE, 

2016, p. 5). 

Apesar de Graziano (1959) não incluir em seu quadro comparativo a Prosa após a 

Poesia na classificação de Hegel, cabe aqui esclarecer que no livro “Curso de Estética: o 

Sistema das Artes”, a Prosa está contida no capítulo terceiro, “A Poesia”. 

É notório que as Artes se dividem de forma absolutamente diferentes nas 

classificações de Bacon e Hegel e, ainda que a Poesia assuma um papel relevante para ambos, 

isto ocorre de forma distinta. Bacon a utiliza como classe intermediária na progressão do 

conhecimento, sendo responsável por compreender as experiências da História transmitindo-

as para a Filosofia. Em sua classificação, as Artes mecânicas e liberais ficam dispersas e 

distantes desta função mediadora. Já Hegel, sem pretender classificar o conhecimento, vê a 

Poesia como a arte mais elevada por sua proximidade com o Espírito, inserindo-a como o 

último gênero de seu Sistema das Artes, que se trata de “um processo dialético a partir do qual 

os principais métiers artísticos [gêneros da arte], começando pela arquitetura e terminando 
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com a poesia, se interrelacionam, levando em conta características de sua espácio-

temporalidade” (DUARTE, 2016, p. 5). 

 

3.3 A CLASSE ARTE DE HARRIS 

 

Em seu quadro comparativo, Graziano (1959) expõe a classe Arte de Harris conforme 

retirada do artigo “Book Classification”, de 1870 (Figura 5): 

 

Figura 5 – Classe Arte de Harris. Extrato da comparação de Graziano. 

64. (B) Arte 
65. XII. Belas Artes 
a. Arquitetura 
b. Escultura 
c. Desenho e Pintura 
d. Gravura e Litografia 
e. Imagens 
f. Música 
66. XII. Poesia 
69. XVI Prosa Ficcional 
 

Fonte: Harris (1870); Graziano (1959). 
 

O autor apresenta seu sistema de classificação, elaborado especificamente para 

organização de livros em bibliotecas, esperando que este seja útil “[...] não apenas aos 

bibliotecários, mas especialmente aos estudantes de filosofia que desejarem olhar para a gama 

de inteligência humana contida nos livros” (HARRIS, 1870, p. 115, tradução nossa).  

Harris (1870) afirma que todo esquema de classificação tem como base um sistema 

filosófico e declara fazer uso das ideias formativas de Bacon no que propõe. Isto significa 

que, em seu esquema, o autor não aplica integralmente o mapeamento dos saberes idealizado 

por Bacon, pois o considera inapto a atender questões específicas da classificação de livros, 

dado que não foi criado para tal.  

Assim, ao diferenciar classificação das ciências e classificação de livros, Harris 

defende que as demandas não são as mesmas para ambas. Enquanto a ciência tem em seu 

domínio toda existência e, em certo grau, pode ser classificada por seu assunto-objeto, os 

livros não devem receber o mesmo tratamento, já que podem abordar uma ou mais fases do 

assunto de uma só vez. “[...] O princípio da classificação [de livros] não é simples, como 

aquele usado pelos classificadores das ciências – Coleridge, Ampère, Comte, Bacon, e 

Aristóteles –, mas composto, no qual forma e conteúdo se limitam mutuamente” (HARRIS, 

1870, p. 120, tradução nossa). Em outras palavras, o princípio de classificação para Harris 
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“[...] não deveria ser simplesmente baseado nos objetos de estudo, como era feito nas 

classificações científicas, mas em um princípio que consistisse em forma e conteúdo, 

englobando concretude e praticidade” (SALES; PIRES, 2017, p. 4-5, tradução nossa).  

Harris acredita que, apesar de um esquema de classificação das ciências não atender as 

necessidades impostas na organização de livros em uma biblioteca, pode, ainda assim, 

oferecer a base filosófica para um sistema com tal finalidade.  

Assegurando que o olhar profundo de Bacon ajudou a capturar “[...] a ideia formativa 

que distingue as diferentes espécies de livros” (SALES; PIRES, 2017, p. 115, tradução nossa), 

Harris defende o princípio de divisão do filósofo como verdadeiro e alega que ao aplicá-lo em 

uma biblioteca “[...] é necessário não perder de vista seu espírito, nos detalhes que Bacon dá. 

Verifica-se que em divisões e seções menores, o conteúdo exerce uma influência 

predominante sobre a classificação, enquanto nas divisões principais a forma é o princípio 

orientador” (HARRIS, 1870, p. 119, tradução nossa). 

Desta forma, Harris utiliza na construção de sua classificação “a distinção fundamental 

de Bacon [...] das diferentes faculdades da alma [...] Memória, Imaginação e Razão, a partir 

da qual se realizam os três grandes departamentos de aprendizagem humana, a saber: História, 

Poesia e Filosofia” (HARRIS, 1870, p. 115, tradução nossa).  

Ainda que vantajoso, a inaptidão do esquema proposto por Bacon para o fim 

idealizado por Harris se agrava por sua obsolescência em relação ao pensamento vigente de 

sua época, século XIX. Como exemplo, menciona que à época de Bacon “[...] a prosa 

ficcional tinha se desenvolvido muito pouco, [...] consequentemente, Bacon escolheu o nome 

Poesia para todo o domínio” (HARRIS, 1870, p. 117, tradução nossa). Já no século XIX, 

complementa, “[...] o domínio [...] da Fantasia ou Imaginação Produtiva é chamado Arte ou 

Estética. A derivação da palavra Poesia, Poieo [...] contendo significado criativo 

admiravelmente adaptado para nomear as obras da Imaginação Produtiva” (HARRIS, 1870, p. 

117, tradução nossa). 

As mudanças de pensamentos filosóficos levaram Harris a adaptar as divisões de 

Bacon ao seu tempo, iniciando pela inversão da ordem por ele proposta. Assim, ao que Bacon 

ordena História-Poesia-Filosofia, Harris estabelece Ciência-Arte-História.    

 Buscando uma classificação que abrangesse forma e conteúdo, Harris (1870) definiu 

os princípios orientadores para a construção das divisões, apêndices e trabalhos híbridos 

dentro de sua estrutura de classificação determinada pelas divisões gerais: Desenvolvimentos 

da Ciência; Desenvolvimentos das Artes; Desenvolvimentos da História e Apêndice (SALES; 

PIRES, 2017). 
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Harris determinou a Ciência em primeiro lugar na organização do conhecimento, pois 

à sua época, século XIX, esta era uma abordagem consolidada, uma ordem lógica a ser 

seguida. Já durante o século XVII, período em que viveu Bacon, a História ocupava este 

posto, tornando a Memória, o início de sua classificação. “O termo ciência é utilizado até o 

século XIX como ‘conhecimento e aprendizado’, ou ainda como um corpo de conhecimento 

ou de habilidades” (WILLIAMS, 2007, apud SHIRAYAMA, 2016, p. 16). Segundo Sales e 

Pires (2017), a influência de Hegel corroborou para ênfase proeminente na razão na 

classificação de Harris, determinando a Ciência como forma principal do conhecimento. A 

Ciência ocupa o lugar da Filosofia e vem em primeiro lugar fornecendo “[...] o método e os 

princípios para o que se segue” (HARRIS, 1870, p. 119, tradução nossa). 

Sobre os aspectos de ordenação, observa-se que Hegel adotou a lógica dedutiva (do 

geral ao específico) e a lógica indutiva (do específico ao geral). Tal relação hierárquica 

universal-particular-individual ou individual-particular-universal afetaria a classificação de 

Harris e também outros esquemas, particularmente nas relações gênero-espécie e todo-parte. 

Para estabelecer tais relações, entende-se que Harris adotou o processo de “divisão” de Hegel, 

interpretando-o como um processo de “classificação” (SALES; PIRES, 2017). É provável que 

isto se deva ao fato de Harris ter a clara intenção de desenvolver um sistema de classificação 

direcionado à biblioteca, enquanto Hegel ocupava-se de questões filosóficas. Para Hegel, a 

“divisão” deveria estar conectada ou residir no conceito. Sua classificação era parte empírica, 

parte racional, revelando aspectos importantes a nível conceitual (FERRER, 2009). 

Em seu artigo, Harris (1870) estabeleceu, portanto, a seguinte lógica: 

 
I. CIÊNCIA dá o departamento de livros em que o sistema consciente prevalece; II. 
ARTE (Estética) dá o departamento onde a “unidade orgânica” ou sistema 
inconsciente prevalece; III. HISTÓRIA dá o departamento onde o sistema é 
determinado pelas relações acidentais, como tempo e lugar. (HARRIS, 1870, p. 119, 
tradução nossa). 
 

 Tratando-se da divisão principal Arte, Harris (1870, p. 123, tradução nossa) estabelece 

o seguinte desdobramento em seu sistema de classificação: 

 
I. Belas Artes 
II. Poesia 
III. Prosa ficcional 
IV. Miscelânea literária, composta por obras retóricas (orações) e ensaios literários 
que têm uma forma de arte mais ou menos impura, ou estão tão relacionados com 
obras de arte em seu assunto-objeto que não se separam da classe. (Harris, 1870, p. 
127, tradução nossa). 
 

Especificamente, na classe Belas Artes, observa-se a seguinte subdivisão: 
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a. Arquitetura. 
b. Escultura. 
c. Desenho e Pintura. 
d. Gravura e Litografia, Fotografia. 
e. Imagens (coleções). 
f. Música. (Harris, 1870, p. 127, tradução nossa). 
 

Identifica-se, através do recorte temático da Arte, a expansão da classificação de 

Harris em relação ao sistema que ele diz se basear, o de Francis Bacon. O autor não apenas 

reúne os gêneros artísticos sob a classe Belas Artes, como insere a Poesia e a Prosa dentro da 

divisão principal Arte, o que não ocorre no esquema de Bacon.   

 Hegel e sua filosofia não são mencionados por Harris em nenhum momento de suas 

considerações. No entanto, sua proximidade com o filósofo torna-se visível pelo conteúdo que 

compõe sua classe Artes, com divisões claramente extraídas do sistema elaborado por Hegel 

(Figura 6), conforme sugerido por Graziano (1959).  

 

Figura 6 – Comparação dos esquemas de Hegel e Harris. 
Sistema das Artes de Hegel Classificação bibliográfica de 

Harris 
Belas Artes 
 
1. Arquitetura 
2. Escultura 
3. Pintura 
4. Música 
5. Poesia 

 

65. XII. Belas Artes 
a. Arquitetura 
b. Escultura 
c. Desenho e Pintura 
d. Gravura e Litografia 
e. Imagens (coleções) 
f. Música 
XII. Poesia 
69. XVI Prosa Ficcional 

Fonte: Graziano (1959), adaptado pela autora. 
 

A fim de fortalecer sua proposição e negar a influência de Bacon na classificação de 

Harris, Graziano (1959) apresenta outras justificativas: afirma que Harris era hegeliano por 

admissão e profissão, tendo estudado esta filosofia de 1858 a 1879, tornando-a base de todas 

as suas atividades. Isto teria levado Harris a agir sob influência de Hegel, mesmo quando, em 

seu artigo, admite como verdadeiro o princípio da divisão de Bacon, baseado tanto na forma 

quanto no conteúdo. Ciente da Lógica de Hegel, Harris sabia das considerações deste sobre a 

forma e conteúdo de livros, a saber: 

 
Em um livro, por exemplo, certamente não tem influência sobre o conteúdo, se ele 
for escrito ou impresso, encadernado em papel ou em couro. [...] além de uma forma 
tão indiferente e externa, o conteúdo do livro é sem forma... O conteúdo da Ilíada, 
pode-se dizer, é a guerra de Tróia, e especialmente a ira de Aquiles. Nisto temos 
tudo, e ainda muito pouco; Ilíada é a Ilíada pela forma poética, na qual esse 
conteúdo é moldado... (HEGEL apud GRAZIANO, 1959, p. 48).  
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Graziano (1959) indica também que as três divisões principais de Harris (Ciência – 

Arte – História) correspondem e se referem essencialmente aos mesmos três níveis de 

conhecimento lógico e ontológico de Hegel (segundo Graziano: Begriff – Wesen – Sein) e não 

às divisões de Bacon (História – Poesia – Filosofia) invertidas, como afirma Harris.  

Sobre este ponto de vista, observa-se que Olson (2011) possui um posicionamento 

diferente, afirmando que a ordem estabelecida por Hegel é Sein – Wesen – Begriff, a autora 

opõe-se à evidência de Graziano e acrescenta que Harris inverteu não só a ordem de Bacon, 

como também a de Hegel.  

Segundo Olson (2011, p. 7), 

 
A Lógica de Hegel enumerava três categorias de existência: Ser (Sein), Essência 
(Wesen), e Ideia (Begriff). [...] Harris descreveu o conceito de Ser como uma 
condição ilusória na qual a pessoa percebe a realidade somente como se ela fosse o 
que aparenta ser – aquilo que é imediatamente percebido e que não requer mediação. 
[...] o Ser dá espaço à Essência – um estado desiludido no qual uma pessoa 
reconhece que aquilo que esta aparente não é uma realidade independente, mas os 
resultados dependentes de várias forças ocultas por trás das ilusões do Ser 
independente. Assim, a Essência é uma condição na qual o óbvio é mediado por uma 
compreensão cética. Finalmente, a Essência leva à atividade autônoma da Ideia – 
uma categoria superior, que é a revelação de um ser superior. [...] A ideia transcende 
estas formas para se tornar uma revelação da perspectiva teísta que Hegel tinha de 
Deus. Com isto em mente, é possível ver que existe uma certa correlação [...] entre a 
história e o Ser como simples observação; as belas artes e artes mecânicas e a 
Essência como uma compreensão de ilusões; e as ciências e a religião e a filosofia e 
a Ideia como um estado que está além e é independente, tanto do ser material quanto 
da ilusão. (OLSON, 2011, p. 7). 
 

Analisando as correlações propostas por Olson (2011) à ordenação determinada por 

Hegel originalmente (História – Artes – Filosofia) e a ordenação das categorias estabelecida 

por Harris em sua classificação (Filosofia – Artes – História), a autora confirma sua hipótese 

de inversão de ambos os filósofos.  

Acredita-se que, apesar do esforço de Graziano, o pensamento baconiano existente em 

Harris não pode ser absolutamente descartado, ainda que a presença de Hegel seja inegável. 

Ou seja, é possível que tanto Bacon quanto Hegel tenham proporcionado bases teóricas para 

elaboração da classificação bibliográfica de Harris. 

Ao propor a análise da classe Artes nos três esquemas classificatórios de Bacon, Hegel 

e Harris, Graziano (1959) estabelece uma comparação entre três perspectivas distintas. Bacon 

cria seu esquema filosófico para classificar as ciências, no século XVII; Hegel propõe uma 

classificação que capte a unidade orgânica e a plasticidade dialética das Artes, no século XIX; 

e Harris elabora um sistema para organização de livros, no mesmo século que o anterior. Tais 

esquemas podem possuir, portanto, uma estruturação diferente, de acordo com suas funções e 

épocas em que foram elaborados. 
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Harris afirma que toda classificação tem base em um sistema filosófico e destaca a 

importância da forma e do conteúdo de Bacon como princípios da classificação. O autor 

declara fazer uso das ideias formativas de Bacon no esquema que propõe – demarcando as 

divisões principais que distinguem as diferentes espécies de livros –, mas não esclarece a 

influência que o direciona quanto ao conteúdo, responsável por alimentar as divisões e seções 

menores. Graziano (1959) proporciona esta resposta ao abordar em seu artigo a classificação 

das Artes, que se apresenta como retrato do Sistema das Artes de Hegel.  

Olson (2001) corrobora com este pensamento e menciona que, para elaborar seu 

sistema, Harris interpretou a dialética epistemológica de Bacon e o modelo ontológico da 

lógica de Hegel.  

A Poesia, classe intermediária de Bacon, ocupa no esquema de Harris a mesma 

posição, todavia aparece acompanhada das Belas Artes, seguindo a mesma ordenação 

estabelecida por Hegel. Assim como Harris aponta que no tempo de Bacon, século XVII, a 

prosa havia se desenvolvido muito pouco e por isso não era mencionada, também as outras 

Artes não poderiam ocupar o mesmo lugar que dominam na classificação de Harris, século 

XIX, ficando divididas no sistema de Bacon.  

A classe mediana, que para Bacon está ligada à imaginação e para Hegel, ao sistema 

inconsciente, conforme afirmam, no esquema de Harris, não se limita apenas às palavras, isto 

é, à Poesia. Percebe-se que as Artes no sistema de Hegel, e consequentemente no de Harris, 

progridem da menor proximidade que possuem com o espírito para a maior, implicando em 

uma menor participação do sensível. 

O objetivo de Bacon era estruturar um método do conhecimento e suas divisões 

principais agem como formas de conhecimento. Para o filósofo inglês, “forma significa 

caminho e a possibilidade de aproximar o conhecimento”. Por sua vez, o pensamento 

racionalista de Hegel “focado no ‘como’ e no ‘processo’, talvez tenha encontrado na 

interpretação de Harris o diálogo para a concepção Baconiana de ‘forma’ e ‘forma de 

conhecimento’”. 

Em comum, Bacon, Hegel e Harris possuem a crença de que o conhecimento já está 

dado, bastando apenas ser capturado. Assim, o sistema de classificação existe devido a uma 

objetiva auto-classificação, sendo esta a única forma possível de expressar o conhecimento 

universal (FERRER, 2009). Cada momento real recebe um lugar no esquema. Para Bacon, a 

“[...] formalização das classes gerais [...] pode ser baseada na abordagem empírica 

proveniente do tipo de pensamento que o filósofo usava para justificar que o homem primeiro 

lembra, depois imagina e o que segue depois é a razão” (SALES; PIRES, 2017, p. 5-6, 
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tradução nossa). Hegel, sem acreditar na possibilidade de um sistema artificial, vê a 

classificação não como um procedimento externo atribuído por um classificador e sim como 

correspondente a uma realidade objetiva, já que o ser vivo classifica a si próprio mostrando o 

conhecimento de sua espécie como um comportamento objetivo de pertencimento e 

reconhecimento (FERRER, 2009). E Harris, entende a classificação como uma “[...] operação 

de síntese na qual se exprime a relação necessária de todas as determinações do universal. Os 

conteúdos são expostos exaustivamente [...]. Ou, como afirmou Hegel: “O universal deve 

particularizar-se... o conteúdo individual da cognição ascende pela particularidade até o 

extremo da universalidade [...]” (OLSON, 2011, p. 10). 

 

3.4 A CLASSE 700 DE DEWEY: UMA INTRODUÇÃO 

 

Dewey estabelece seu sistema decimal apoiado em todo conhecimento acima 

apreciado. Embasado no idealismo de classificar o saber universal, Dewey objetivava compor 

um arranjo simples e conciso que fosse eficiente para todas as bibliotecas dos Estados Unidos. 

 
Em abril de 1874 [Dewey] escreve em seu diário: “a primeira coisa será, tanto 
quanto possível, consistência com clareza. Um arranjo cuidadoso na ordem certa 
para facilitar a compreensão e referência, o mais importante de toda a sua 
substância. Aqui a economia mais rígida deve governar; nossas bibliotecas 
precisarão exercitar sua economia direta e qualquer sistema que não permita tal 
economia deve ser descartado para os usuários. (WIEGAND, 1998, p. 182, tradução 
nossa). 
 

Para alcançar tal objetivo, Dewey opta por utilizar números decimais para compor 

suas notações, convencido que o sistema métrico ofereceria simplicidade, eficiência e 

potencial ilimitado de expansão. Submete a esta organização uma lógica hierarquia de classes 

e subclasses, baseando-se no esquema de Harris, que se adequava ao mundo anglo-saxônico 

em que Dewey nasceu e que se aprimorou em Amherst (WIEGAND, 1998). 

Segundo Olson (2011), as subdivisões das disciplinas refletem os discursos de 

especialistas e Dewey contou com os professores – hegelianos – do Amherst College para 

definir o conteúdo de cada classe de seu sistema. 

Por meio da classe 700, dedicada às Artes, é possível observar a lógica de Harris, 

inspirada em Hegel, fundamentalmente refletida na classificação de Dewey, conforme ilustra 

a Figura 7. Em seus escritos, todavia, Dewey, assim como Harris, reconhece suas dívidas à 

Bacon e não mencionam Hegel como fonte. 
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Figura 7 – Aproximação das classificações de Bacon, Hegel, Harris e Dewey. 

Classificação de 
Bacon 

Artes (destaques) 

Sistema das 
Artes de 

Hegel 
Belas Artes 

Classificação 
bibliográfica de 

Harris 
65. XII. Belas 

Artes 

 
Classificação Decimal de 

Dewey – 23ª ed. 
Classe 700 e 800 

 

História 
C. Artes 
 
Poesia 
A. Narrativa ou 
Heroica (Épica) 
B. Dramática 
C. Alegórica. 
Fábulas, Mitologias, 
etc. 
 
Filosofia 
C. Filosofia humana 
(d) Voluptuária 
(Artes Liberais) 
(1) Pintura 
(2) Música 

1. Arquitetura a. Arquitetura 
710 Planejamento de área e 
arquitetura paisagística 
720 Arquitetura 

2. Escultura b. Escultura 
730 Escultura e artes  
relacionadas 

3. Pintura 

c. Desenho e 
Pintura 

740 Artes gráficas e 
decorativas 
750 Pintura 

d. Gravura e 
Litografia 

760 Gravuras e impressões 

e. Imagens 
(coleções) 

770 Fotografia 

4. Música f. Música 
780 Música 
790 Artes performáticas e 
recreacionais 

5. Poesia 
XII. Poesia 
69. XVI Prosa 
Ficcional 

800 Literatura e retórica 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A classe 700 cobre as artes: arte em geral, belas artes e artes decorativas, música e 
artes performáticas. Recreação, incluindo esportes e jogos, está também subordinada 
à classe 700. [...] A classe 800 cobre literatura, e inclui retórica, prosa, poesia, 
drama, etc. [...] (DEWEY, 2011, v. 1, p. XLV, tradução nossa). 
  

A lógica seguida no sistema de Dewey apresenta nas classes 700 e 800 o movimento 

que vai das artes mais concretas para as mais abstratas, iniciando pela Arquitetura e 

finalizando com a Poesia, como preferia Hegel.  

A abordagem de Dewey reflete as presunções ontológicas e epistemológicas da 

filosofia ocidental do século em que viveu, apresentando os valores da cultura europeia e 

norte-americana (OLSON, 2001). As artes são representadas por Bacon de maneira dispersa 

em seu sistema, porque, à sua época, século XVII, o entendimento de Arte não era o mesmo 

do século XIX. Dewey determinou o arranjo e o conteúdo das disciplinas de sua classificação 

de acordo com o regime de verdade17 de seu tempo, o mesmo de Hegel e Harris.  

                                                           
17 “Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela 

acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 
verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são 
valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como 
verdadeiro” (FOUCAULT, 1998, p. 12). 
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Bacon está presente em Harris e Dewey na macroestruturação de seus esquemas, 

organizando-os com base nas faculdades mentais Memória-Imaginação-Razão, utilizando as 

ideias formativas do filósofo.  

A rigidez de uma estrutura que “privilegia as relações hierárquicas sobre todos os 

outros tipos de relações [...] inibe a capacidade da CDD de se adaptar a contextos de 

mudanças e da interdisciplinaridade” (OLSON, 2011, p. 12), o que é particularmente um 

problema no mundo contemporâneo. O desequilíbrio notacional torna-se comum e, nas 

atualizações, novos assuntos precisam ser “espremidos em áreas superlotadas, frequentemente 

resultando em longas classificações, ou em localizações surpreendentemente inapropriadas” 

(CRIPPS, 2011, p. 5-6, tradução nossa). “À medida que novas formas de arte aparecem, 

problemas se desenvolvem na classificação de livros sobre tais assuntos” (CLARKE, 1976, p. 

3, tradução nossa). 

Conforme Bostick e Mandel (1976), a classificação bibliográfica das Artes lida com o 

produto do espírito criativo humano e pode ser incômodo, àqueles que valorizam essa 

individualidade, reduzi-la a classes e a generalizações. Uma classificação pobre pode impedir 

uma pesquisa ou apresentar como resultado um corpo de informações insuficientes. 

 
A falta de especificidade para alguns tópicos é uma questão, sempre misturando 
recursos de áreas abrangentes com as mais estreitas. Além disso, são restrititvas as 
facilidades para construção de notações, dificultando a classificação de recursos com 
vários assuntos e a apresentação da relação entre os assuntos. Aplicado “fora da 
caixa”, a natureza determinante de Dewey fornece poucas opções para a organização 
de uma coleção específica. (CRIPPS, 2011, p. 6, tradução nossa). 
 

Ao estabelecer seu esquema, Dewey o fez conforme o pensamento vigente, ou novo, 

de seu tempo, mantendo-se adequado até o desenvolvimento do entendimento de arte. 

 
O novo está diretamente imbricado ao moderno. Não se deve entendê-lo como algo 
que não havia acontecido até determinada data, onde finalmente se manifesta. Novo 
não é a primeira aparição de alguma coisa, pois esta pode surgir desgastada e 
completamente distante do que seja novo. Devemos entender o novo como “o que 
está no seu tempo e de acordo com o seu tempo” [...] Estar no seu tempo é estar de 
acordo com o progresso do seu próprio tempo. (LUZ, [20--?]). 
 

Tornando-se pluralista, a arte deixa de se encaixar no esquema monolítico de Dewey 

que define as classes principais pelas formas de arte. As mudanças não possuem caráter 

qualitativo, mas demonstram uma nova postura perante o mundo.  

Retornaremos a esses impasses proporcionados pela classificação de Dewey no 

cenário contemporâneo do século XXI mais adiante, na seção final da presente dissertação.   
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4 SOBRE OS CAMINHOS DA ESTÉTICA E DA ARTE 

 

Pela inegável proximidade da classificação das artes de Dewey com o Sistema das 

Artes de Hegel, aprofunda-se aqui o pensamento estético hegeliano que formou tal classe, 

além de traçar algumas considerações sobre as artes na contemporaneidade. Os aspectos 

levantados nesta seção servirão de subsídios também para a análise dialética que será 

posteriormente tecida a respeito da classificação das artes de Dewey.  

O sistema de Hegel ocupa-se em compreender a Estética, o belo na arte. Usado pela 

primeira vez em 1750, por Baumgarten, o termo Estética origina-se do grego aïsthesis, que 

significa a sensação: “Designa de início o estudo do que há de sensível no conhecimento, para 

ser depois aplicado à reflexão sobre o belo, considerado como a forma sensível do verdadeiro, 

o momento intermediário entre a sensibilidade e o entendimento” (BRAS, 1990, p. 16). 

As questões estéticas fundam-se no fracasso histórico das artes poéticas. Por toda 

história do Ocidente, a obra que “[...] mais influenciou a estética tanto no sentido de filosofia 

da arte, quanto no sentido de produção refletida da obra de arte” (SANTORO, 2007), foi a 

Poética18 de Aristóteles. Valendo-se dessa autoridade, as artes poéticas pretendiam “[...] 

formular um conceito racional do belo e sobre ele fundar o enunciado dos princípios que 

regulam necessariamente a elaboração das obras” (BRAS, 1990, p. 16).  

Todavia, no Renascimento italiano, “[...] pela primeira vez, a pintura e a escultura 

passaram a ser igualmente consideradas belas artes e a ter um status social de arte livre 

equivalente ao das artes poéticas”. Ampliou-se assim “[...] o que Aristóteles dizia sobre as 

artes literárias, para aplicar-se à reflexão também das demais artes, inclusive as artes plásticas, 

que não estavam no escopo original do filósofo”. (SANTORO, 2007). 

  A instauração do campo da Estética nos séculos XVIII e XIX afirmou socialmente os 

cânones, “[...] baseados numa determinada tradição dos modos de enunciação de um discurso 

racional sobre o belo” (NORONHA, 2005, p. 137). 

Hegel considerava que o belo podia ser determinado objetivamente, não se tratando de 

um juízo de gosto, isto é “[...]: uma análise filosófica do belo não poderia se iniciar pela 

descrição de belas coisas, mas pelo conhecimento do Belo em si, do que torna belas as coisas 

assim consideradas”. Assim, “[...] ao definir a estética como ‘ciência do belo, mais 

                                                           
18 “A obra teve grande influência na teoria literária e na oratória até a Antiguidade tardia, passou pelas tradições 

culturais helenistas e árabes enquanto era posta de lado pela Europa medieval, até que, editada e impressa no 
final do séc. XV e início do séc. XVI (a edição veneziana de Aldo Manuzzio), passou a ser leitura obrigatória 
em todas as escolas de arte europeias, principalmente as italianas” (SANTORO, 2007). 
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precisamente do belo artístico, ficando excluído o belo natural’ [...], ele situa o problema no 

terreno do idealismo absoluto” (BRAS, 1990, p. 19). 

Ao separar arte e natureza e ao delimitar o termo Estética unicamente para o belo 

contido na arte, Hegel defende o valor superior do belo artístico perante o belo natural (VAZ, 

2017). O filósofo afirma tal superioridade, pois as obras de arte sintetizam de maneira distinta 

o que a natureza apresenta imediatamente. A arte bela não se trata da imitação da natureza, ela 

a ultrapassa. Hegel conceitua a arte como um produto do espírito. A beleza artística é nascida 

e renascida do espírito e está em posição de superioridade, pois para Hegel o espírito é sempre 

superior à natureza.  

O termo espírito “é tomado num sentido absoluto, cuja expressão culturalmente mais 

elaborada é fornecida, segundo Hegel, pelo cristianismo” (BRAS, 1990, p. 20). Apesar da 

dimensão religiosa, o espírito não é um deus, liga-se ao real. O filósofo utiliza o conceito “[...] 

no sentido de descrever uma estrutura mental ou intelectual ainda mais desenvolvida que a 

denominada razão”. Uma das maneiras “[...] de entender esta estrutura está na explicação de 

Hegel de que o espírito é ‘um eu que é um nós e um nós que é um eu’” (GONÇALVES, 2013, 

p. 40). 

 
A Estética de Hegel, como teoria da arte, parte de uma proposta de superação do 
modo como a arte vinha sendo tratada até então (VAZ, 2017, p. 28).  
[...] Dois pontos da argumentação de Hegel [são] fundamentais para a compreensão 
da proposta de sua Estética: a tarefa de superação da noção de arte como imitação da 
natureza, e a valorização do sensível como meio para o conhecimento (VAZ, 2017, 
p. 27).   
 

O sistema do absoluto que Hegel propõe “[...] não é algo alheio à história e à cultura. 

Logo, o conceito de espírito não é um conceito abstrato da filosofia de Hegel, e quando se 

trata da arte, suas limitações, assim como sua importância estão justificadas na própria 

história” (VAZ, 2017, p. 9). 

“[...] O espírito do destino que nos apresenta essas obras de arte é mais que a vida ética 

e a afetividade desse povo, pois é o recolhimento e a interiorização do espírito outrora 

disperso e ainda exteriorizado nelas” (HEGEL apud BRAS, 1990, p. 96). Ou seja, as obras de 

arte são produtos de seu tempo. 

Segundo Gonçalves (2013, p. 38-39), a ciência do belo artístico de Hegel “[...] é 

fundamentalmente uma filosofia da arte, por dedicar-se à consideração filosófica do conceito 

de arte bem como da manifestação fenomênica deste conceito por meio da história da arte”. O 

conceito hegeliano de arte não é estático ou abstrato e não pode ser definido de modo simples 

por meio de uma mera proposição, pois possui uma dinâmica de desenvolvimento 
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fundamentalmente dialética. Não é possível pensar o conceito de arte separado de sua 

manifestação no espaço e no tempo, ou seja, “[...] não é possível compreender filosoficamente 

a arte senão por meio das obras de arte, que são a manifestação sensível e concreta desse 

conceito. A obra do artista faz ver, pela mediação da realidade sensível que ela é, aquilo que, 

na impulsão inicial da consciência ao encetar o trabalho, era impensável” (BRAS, 1990, p. 

21). 

Antes de estabelecer o Sistema das Artes composto pelos gêneros artísticos – 

apresentados no capítulo anterior –, Hegel desenvolve uma extensa reflexão filosófica.  

Em seus Cursos de Estética, trata inicialmente  

  
[...] o conceito geral do belo e da realidade do belo na natureza e na arte, quer dizer 
do verdadeiro belo e da verdadeira arte, do ideal19 na unidade, ainda individida pelas 
suas principais determinações, independentemente do seu conteúdo particular e das 
suas diferentes exteriorizações. (HEGEL, 1997, p. 3). 
 

O belo artístico, antes unidade perfeita e não dividida, “[...] foi se diferenciando em 

várias formas de arte, formas tão precisas como as suas matérias, de tal modo que o espírito 

artístico as desenvolveu e ordenou num sistema de concepções artísticas do divino e do 

humano” (HEGEL, 1997, p. 3). 

Para Hegel, as formas de arte – simbólica, clássica e romântica – são particulares do 

ideal e evoluem passando de uma para outra, finalizando na arte romântica20 – a arte de seu 

tempo.  

 

                                                           
19 Conforme Inwood (1997, p. 163), Hegel tem preferência por usar Ideal no sentido exclusivamente estético, 

sem, todavia, referir-se unicamente à arte, mas também, por exemplo, à beleza do corpo como expressão do 
espírito. O termo é usado com maior frequência em suas lições sobre Estética. Para o filósofo “um Ideal é a 
consubstanciação de uma ideia num individuo. [...] Uma obra de arte, como uma estátua, (a) é um indivíduo 
sensorial real e, portanto, não um mero ideal; (b) retrata um indivíduo sensorial, por exemplo, um corpo 
humano, que é ideal a respeito de qualquer indivíduo existente do seu tipo, uma vez que lhe faltam os defeitos 
que qualquer indivíduo existente possui; e (c) não só representa a ideia absoluta em forma sensível, mas ela 
própria exemplifica a ideia, porquanto é um todo relativamente independente, o qual suprassume as condições 
materiais de sua produção e cuja forma e conteúdo estão em total concordância. Assim, Hegel equipara a ideia 
de beleza, à ideia em forma sensível, a Ideal”. Hegel usa ideal no sentido de ser um contraste com o real, no 
entanto, seu sentido preferido é o ideal como modelo, limitado, como Ideal, à estética e, sobretudo, à arte: 
“pertencente ao ideal ou à ideia de beleza”. 

20 O Romantismo foi um “movimento artístico que floresceu no final do século XVIII e início do XIX. [...] Sua 
tônica foi uma crença no valor supremo da experiência individual, configurando nesse sentido uma reação 
contra o racionalismo iluminista e a ordem do estilo neoclássico. O artista romântico explorava os valores da 
intuição e do instinto, trocando o discurso público do neoclassicismo, cujas formas compunham um repertório 
mais comum e inteligível, por um tipo de expressão mais particular. [...]  Hegel em suas Lições de Estética 
(1818), escreveu: ‘Na arte romântica a forma é determinada pela ideia interior do conteúdo substancial que 
essa arte é chamada a representar’. O romantismo [...] está ligado à expressão de ideias que tendem a ter uma 
origem mais verbal que visual. [...] Encontra formas mais adequadas de expressão na música e na literatura que 
nas artes visuais, na medida em que um sentimento do infinito e do transcendental, de forças que ultrapassam o 
domínio da razão, deve ser necessariamente vago – mais sugestivo que concreto, qualidade que se deve buscar 
na pintura, e ainda mais, na escultura”. (DICIONÁRIO, 1996, p. 459).   
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Na arte simbólica a figura ultrapassa o pensamento, a ideia não se apresenta da 
forma mais acabada; na arte clássica, a beleza ocupa sua forma mais perfeita porque 
adéqua forma e conteúdo pela representação da ideia na forma perfeita do homem 
grego; na romântica o divino é representado por si mesmo na figura do Deus. Esta 
forma de apresentação da ideia representa um momento importante para o caráter da 
representação contido na arte, que deixa de ocupar o lugar do erro, da mentira, para 
constituir um momento da verdade. (VAZ, 2017, p. 18). 
 

A realidade exterior que torna concreta as diferenças entre as formas de arte 

particulares do ideal é a obra de arte, ou seja, “[...] criações realizadas pela arte na esfera das 

visões gerais do mundo que tal ideal elaborou” (HEGEL, 1997, p. 3). A existência desta 

realização sensível torna a obra de arte “[...] um indivíduo real, delimitado, autossuficiente, 

que baste a si próprio” (HEGEL, 1997, p. 4).  

A obra de arte é uma totalidade ordenada e articulada, um organismo que se diferencia 

por concepções de mundo essencialmente distintas e que se apresenta “[...] dissociado em 

membros separados, cada um dos quais se transforma num todo independente e é chamado, 

nesta independência e nesta individualidade, a representar a totalidade das formas de arte 

diferentes” (HEGEL, 1997, p. 4). 

A obra de arte é um conjunto único, mas, no momento em que se torna uma realização 

sensível, concreta, e esta totalidade passa ao estado real, o ideal separa-se nos seus momentos 

constitutivos, deixando-os subsistirem de maneira independente, sem extrair, todavia, a 

possibilidade de se aproximarem, relacionarem e reciprocamente se completarem: 

 
Este mundo da arte real forma o sistema das artes particulares. [...] Tal como as 
formas de arte particulares, consideradas como uma totalidade, representam uma 
progressão, uma evolução do simbólico para o clássico e para o romântico, também 
assim cada uma das artes, consideradas à parte, apresenta uma evolução análoga, 
porque é às artes particulares que essas formas de arte devem a sua existência. 
(HEGEL, 1997, p. 4).  
 

As artes particulares obedecem a uma evolução que lhes é inerente, independente da 

forma de arte que objetivem e concretizem. As criações artísticas e os produtos artísticos são 

obras do espírito e, para atingirem seu estado definitivo e perfeito, passam por momentos de 

crescimento, maturação e decrepitude ou, de esboço, desenvolvimento, aperfeiçoamento e 

decadência. Às diferenças designam-se os nomes de estilo severo, ideal e agradável (HEGEL, 

1997). “A beleza, quando relacionada com a obra de arte, exige logo de começo, sucessivas 

tentativas e demorado exercício para chegar ao domínio de uma técnica perfeita” (HEGEL, 

1997, p. 5). 

Para estruturar a classificação das artes que compõe seu sistema, conforme visto 

anteriormente, Hegel baseia-se na natureza das obras de arte: 
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O primeiro ponto de vista a assinalar a tal propósito é que, sendo dado que as 
produções da arte são destinadas a integrar-se na realidade sensível, também a arte 
existe para os sentidos, donde se infere que é na precisão destes sentidos21, ou 
sensos, e na materialidade que lhes corresponde que as obras de arte se objetivam; 
não há outra base para a classificação das artes. (HEGEL, 1997, p. 13). 
 

Hegel (1997) opta por não incluir o lado sensível dos sentidos na base de sua 

classificação, pois acredita ser preciso extrair o conceito concreto da própria coisa, sua 

materialidade e não um dos seus lados mais abstratos. Buscando um modo de classificação 

que esteja em mais íntima relação com as coisas, afirma: 

 
A arte não tem outra missão além de oferecer à percepção sensível o verdadeiro, tal 
como ele existe no espírito, o verdadeiro na sua totalidade, na sua conciliação com o 
objetivo e o sensível. Na medida em que esta finalidade for alcançada na realidade 
exterior das obras de arte, será então atingida a totalidade que, pela sua verdade, 
representa o absoluto, mas que se deixa decompor nos seus diversos elementos. [...] 
Em frente da natureza exterior ergue-se a interioridade subjetiva, a alma humana, 
por e através da qual o absoluto manifesta sua presença. Com esta subjetividade 
fazem a sua aparição a multiplicidade e as diferenças individuais: a particularização, 
a ação e o desenvolvimento, em suma, o mundo completo e multiforme do espírito 
na sua realidade, no qual o absoluto vai sendo experimentado, se dá a conhecer, 
manifesta o seu querer e a sua atividade. (HEGEL, 1997, p. 15-16).  
 

Assim, Hegel estabelece o Sistema das Artes determinando, em condição hierárquica, 

os cinco gêneros artísticos já descritos: arquitetura, escultura, pintura, música e poesia. Tais 

gêneros serão melhor explicados na sequência. 

 

4.1 OS GÊNEROS ARTÍSTICOS SEGUNDO HEGEL 

 

Hegel afirma que os gêneros arquitetura, escultura, pintura, música e poesia podem 

estar presentes em todos os períodos históricos da arte, todavia, é possível que um único 

gênero seja dominante em certo período, associando-se a uma determinada forma de arte. A 

arquitetura, por exemplo, é o gênero da arte simbólica e foi dominante no Egito. Nas artes 

clássica e romântica, a arquitetura faz-se presente, mas não é dominante, “[...] ou seja, não 

confere ao absoluto a mais alta expressão artística de que é capaz nesses períodos” 

                                                           
21 Hegel elimina os sentidos tato, olfato e paladar como aptos a servir à concepção de obras de arte, pois 

considera que o objeto artístico deve ser contemplado na sua independência objetiva. A obra existe para o 
sujeito, mas de um modo teórico, nulamente prático, sem nenhuma relação com o desejo e a vontade, que estão 
ligados aos sentidos eliminados. Apenas a visão e a audição mantém uma relação puramente teórica com os 
objetos, pois conseguem captá-los estando isentos de desejo. A estes dois sentidos, Hegel acrescenta a 
representação sensível como um terceiro elemento, pois cada contemplação do objeto de arte o faz entrar na 
consciência estabelecendo uma relação e assumindo uma existência interior e espiritual. Por sua vez, o 
espiritual assume uma forma exterior quando representado e ascende à consciência sob a forma de existências 
particulares e justapostas. Deriva-se deste triplo modo de concepção – visão, audição e representação – a 
divisão artes plásticas, que elaboram seu conteúdo com uma forma e cor objetiva, e artes rítmicas – música e 
poesia – que utilizam o som para suas representações (HEGEL, 1997).  
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(INWOOD, 1997, p. 154). Tal percepção só é possível quando há um afastamento temporal, o 

indivíduo distancia-se culturalmente da arte para poder refleti-la filosoficamente. 

A arte não é determinante do momento histórico, e sim determinada por ele:  

 
Quando um ser humano desenvolve sua autoconsciência e sua racionalidade a ponto 
de se reconhecer como espírito, ele supera o modo particular do sujeito e atinge a 
dimensão de um pensamento formado pela cultura de toda a humanidade, um 
pensamento que ao mesmo tempo é capaz de transformar esta mesma cultura, de 
produzir novos pensamentos. (GONÇALVES, 2013, p. 40). 
 

“O Espírito absoluto é constituído por três momentos: a arte, momento em que o 

espírito assume figura sensível; a religião, pela qual se representa imaginariamente a unidade 

de um povo; a filosofia, que é a culminação, o saber racional” (BRAS, 1990, p. 26). Tais 

esferas do conhecimento humano são capazes de alimentar a consciência de uma 

subjetividade substancial e não individual do ser (GONÇALVES, 2013).  

Segundo Vaz (2017, p. 10), “[...] o simples fato da arte compor, juntamente com a 

religião e a filosofia, um dos modos de efetivação do absoluto, já nos dá condições de afirmar 

sua liberdade e importância como um estágio, uma forma de saber”. É precisamente a 

reflexão do tempo histórico que faz da arte o primeiro momento do espírito absoluto. No 

entanto, esta posição inicial não lhe atribui supremacia sob a religião e a filosofia.  

  
Hegel [...] nega à arte a posição suprema que Schelling (e muitos de seus outros 
contemporâneos) lhe atribuiu. Em primeiro lugar, a arte em geral expressa o 
absoluto menos adequadamente do que a religião e a filosofia, uma vez que a 
intuição é um veículo inferior para a concepção e o pensamento. (A filosofia, por 
exemplo, pode compreender a arte, mas a arte não pode compreender a filosofia).  
Em segundo lugar, em tempos modernos22, a arte não pode expressar a nossa 
concepção do absoluto tão adequadamente quanto expressou os pontos de vistas de 
tempos pretéritos. A arte grega expressou a visão grega do mundo com suprema 
competência e elegância – talvez até mais do que a filosofia grega; a arte romântica 
dificilmente pode expressar concepções tais como a Trindade – na medida em que o 
faz, transcende o domínio da arte e abandona a harmonia e a beleza da arte clássica. 
(INWOOD, 1997, p. 153). 
 

A diferença da arte para a religião e a filosofia é sua representação sensível, que torna 

as ideias acessíveis (BRAS, 1990). 

 
A afirmação existem obras de arte quer, portanto, dizer que, historicamente, a arte 
realizou-se por completo, que seu sentido já não é vivido no modo de uma presença 
imediata. Em outras palavras, que ela já não está viva, mas morta, exibida fora de 
seus locais de origem, como signo de um período que não é mais o nosso, mas que 
temos necessidade de retomar pelo pensamento para ser o que somos. Se a arte é a 
criação, a estética é reflexão e supõe portanto que seu objeto seja efetivamente 

                                                           
22  O termo “tempos modernos” refere-se ao período histórico moderno, época que viveu Hegel. A modernidade 

teve seu ápice nos séculos XIX e XX e pode ser definida como “[...] um conjunto amplo de modificações nas 
estruturas sociais do Ocidente, a partir de um processo longo de racionalização da vida [...] que atinge as 
esferas da economia, da política e da cultura”. (SILVA; SILVA, 2008, p. 297-298).  
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constituído, isto é, desdobrado em toda a sua dimensão histórica. (BRAS, 1990, p. 
27-28). 
 

A distância histórica torna-se identidade e apreender a arte do passado, “[...] é pensar a 

diferença que nos distingue, isto é, as razões de sua supressão por outras formas” (BRAS, 

1990, p. 95). 

Hegel viu na arte um movimento histórico que alcança seus limites, pois o fazer 

artístico está diretamente relacionado ao mundo em que o artista vive. Sua obra traduz seu 

tempo. A obra de arte é um produto humano, não algo natural, é uma “[...] coisa sensível, 

habitada por um conteúdo espiritual que, apenas ele, lhe confere sua realidade objetiva: não 

existe efetivamente senão pela e para comunidade histórica em que adveio” (BRAS, 1990, p. 

94-95).  

Bras (1990), interpretando Hegel, afirma que o entendimento que temos da arte grega 

hoje jamais poderá ser idêntico ao entendimento dos gregos:  

  
[...] Seria absurdo querer descobrir a maneira como viam a estátua de um deus ou 
uma tragédia: ‘A admiração que experimentamos à vista dessas estátuas... é 
impotente para nos fazer cair de joelhos’ [...], porque elas já não manifestam, para 
nós, a presença do divino, porque sabemos que o divino não se deixa reduzir à 
unidade de um belo organismo, que ele é espiritual para além de toda finitude. O véu 
da lembrança nos faz perder o sentimento religioso, o fervor grego diante da bela 
estátua: este é um sentimento que jamais poderemos alcançar: nosso ponto de vista 
estético é o de uma consciência reflexiva que retoma em si, para situá-los segundo 
sua verdade racional, os momentos superados do passado. (BRAS, 1990, p. 96). 
 

Sob o ponto de vista da história da arte, Wölfflin (1984, p. 10) afirma, que esta “[...] 

concebe o estilo23 sobretudo como expressão, expressão do espírito de uma época, de uma 

nação, bem como expressão de um temperamento individual”. A esta percepção interessa a 

  
[...] variedade de formas sob as quais a arte se manifesta, e um problema a ser 
considerado continua sendo o de descobrir as condições que, atuando como 
estímulos materiais – sejam elas o temperamento, o espírito da época ou o caráter 
racial –, determinam o estilo dos indivíduos, das épocas e dos povos. (WÖLFFLIN, 
1984, p. 11).  
 

Com relação ao modo de representação, Wölfflin (1984, p. 12) declara “nem tudo é 

possível em todas as épocas. A visão em si possui sua história, e a revelação destas camadas 

visuais deve ser encarada como a primeira tarefa da história da arte”.  

“Como toda obra do espírito – como tudo que provém do humano, portanto – a arte é 

histórica”. Por este motivo, a obra de arte não pode ser analisada em si mesma, isoladamente, 

                                                           
23 Estilo é o “conjunto de elementos e formas estéticas que caracterizam uma época, uma região ou um artista. 

Nas artes plásticas esse conjunto é constituído pelos motivos decorativos que compõe o chamado vocabulário 
formal e sua organização. Por extensão, as características pessoais de um artista e suas obras” (CUNHA, 2005, 
p. 131). 
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pois faz parte do mundo ético que revela. Consequentemente, a obra de arte do tempo passado 

torna-se obra morta, recordação de um mundo que não temos mais acesso. (BRAS, 1990, p. 

94). 

 

4.2 A MORTE DA ARTE 

 

No desenvolvimento da história, a arte é uma das formas do saber universal e tem seu 

lugar em todas as civilizações humanas, antes mesmo dos modos históricos de organização 

das culturas existirem (NORONHA, 2005). A morte da arte não é um acidente 

incompreensível, mas uma necessidade inerente ao que ela era (BRAS, 1990). Separada do 

conjunto pelo qual tinha sentido a vida, a arte encerra seu ciclo, dando lugar ao novo. 

 
A doutrina de Hegel do fim da arte está relacionada com a sua concepção da 
sociedade moderna. [...] A arte, embora produto imediato de indivíduos de talento 
ou gênio, é numa acepção mais ampla o produto de uma sociedade culta ou do povo 
[...] a que eles pertencem. (É porque a arte não depende unicamente do talento 
natural do artista; a arte tem uma história). Hegel [...], embora concordasse que a 
sociedade grega tinha a harmonia e a coesão característica da arte, não acreditava, 
em sua maturidade, que esse ideal estético pudesse ser reestabelecido na sociedade 
moderna. Os homens modernos são reflexivos e autoconscientes demais, e estão 
dispersos demais na complexa vida econômica da sociedade civil, para que possam 
construir um todo esteticamente coerente. As grandes obras de arte não podem 
surgir em tão inestético ambiente. (INWOOD, 1997, p.154-155). 
 

A tese da morte ou fim da arte é formulada inicialmente por Hegel em seus Cursos de 

Estética e retomada por críticos e historiadores de arte contemporâneos, diante das 

experiências artísticas vividas no século XX. Hegel aborda este pensamento sem relacionar, 

necessariamente, a palavra “fim” ao “término” da arte. O que se encerra não é a produção de 

objetos artísticos e sim o momento histórico no qual eles estão inseridos. O fim apenas aponta 

à perda simbólica consequente de uma mudança de pensamento da sociedade. “A função da 

arte como expressão de um povo, de uma cultura, é o que alcança seu fim, a arte como 

produto da subjetividade do artista continua tendo o seu valor” (VAZ, 2017, p. 46). 

O raciocínio de Hegel em seu Sistema das Artes desenvolve-se sob a ótica da filosofia 

da arte, ocupando-se em compreender a estética, situando historicamente as obras de arte. Sua 

tese sobre o fim da arte faz-se presente na atualidade alimentando as discussões teóricas, no 

entanto, não há consenso entre as interpretações.  

Para desenvolver a questão, serão abordadas aqui as ideias de Arthur Danto, influente 

filósofo e crítico de arte norte americano do século XX e XXI, que assimila o pensamento 

hegeliano defendendo, todavia, suas diferenças a ele. 
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Danto (2013) indica que a tese do fim da arte de Hegel leva em consideração a relação 

que a sociedade estabelece com a arte. Ao reivindicar que, segundo sua destinação suprema, a 

arte é e permanecerá algo do passado, Hegel reflete sobre a perda da autêntica verdade e 

vitalidade que esta tinha por função transmitir. Ficando relegada à representação pela 

sociedade moderna, torna-se impossível para arte afirmar sua antiga necessidade na realidade 

efetiva, declinando do lugar superior que ocupava.  

Assim, tornam-se parte do passado os belos dias da arte grega e a época de ouro da 

Baixa Idade Média, pois a arte não satisfaz mais às necessidades espirituais de épocas e povos 

antigos. “Nessas idades de ouro, a arte tornou vívida, através de imagens, o que os homens e 

as mulheres precisavam saber sobre si e sobre o mundo em que eles acreditavam viver” 

(DANTO, 2013, p. 5). 

Danto (2013) acredita que, de certa forma, para Hegel, a sociedade superou a arte, pois 

esta não oferece mais o que o homem necessita. “Hoje, além da fruição imediata, as obras de 

arte também suscitam em nós o juízo, na medida em que submetemos a nossa consideração 

pensante o conteúdo e o meio de exposição da obra de arte, bem como a adequação e 

inadequação de ambos” (HEGEL apud DANTO, 2013, p. 5). 

 
A ciência [filosofia] da arte é, pois, em nossa época muito mais necessária do que 
em épocas na quais a arte por si só, enquanto arte, proporcionava plena satisfação. A 
arte nos convida a contempla-la por meio do pensamento e, na verdade, não para que 
possa retomar seu antigo lugar [criando arte novamente], mas para que seja 
conhecido cientificamente [filosoficamente] o que é a arte. (HEGEL apud DANTO, 
2013, p. 5). 
 

Se no passado a arte havia saciado a necessidade espiritual humana, a sociedade 

moderna passa a exigir o que Hegel chamou de “reflexão”, ou, na prática, “filosofia”. A arte 

não possui mais a capacidade de comunicar por si própria, faz-se necessário compreender seu 

conteúdo e sua forma. A sociedade alcançou um plano intelectual superior, onde “o 

pensamento e a reflexão sobrepujaram a bela arte” (HEGEL apud DANTO, 2013, p. 6). Na 

tese de Hegel, conforme aponta Danto (2013, p. 6), “o que quer que a arte pudesse fazer por 

nós agora, isso não poderia mais se comparar ao que ela fez uma vez para aqueles que vieram 

antes de nós”. A arte é terrena, pois exibe “mesmo a mais elevada [realidade] sensivelmente”, 

estando atrelada a experiência de um objeto material. A obra de arte está incorporada ao 

objeto. Já a reflexão filosófica “[...] nos envia para um reino do pensamento abstrato puro, o 

qual não pode, de modo algum, ser reduzido a experiência dos sentidos”. Na prática, é preciso 

interpretar o que mostram os sentidos, colocando “[...] a arte em palavras para apreender o 

que ela significa”. 
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A distância entre os séculos orientou as diferenças entre as visões de Hegel e Danto, 

ainda que este último afirme ter usado a teoria do fim da arte de Hegel como suporte de sua 

tese.  

Para Danto (2013, p. 4), o fim da arte está ligado à maneira como a história da arte foi 

concebida “[...] enquanto uma sequência de fases de uma narrativa em desdobramento”. 

Danto (2013, p. 6) não acredita que a arte em si tenha sido superada e sim que “nós tenhamos 

superado certas visões da experiência artística que a tornam inadequada intelectualmente para 

nossas necessidades”. A arte que se faz na contemporaneidade não faz mais parte de uma 

nova era da arte, mas sim de um novo tipo de era, onde nada pode ser descartado como arte. 

Faz parte de um momento de profundo pluralismo e de total tolerância. 

Tratando-se do belo, o autor afirma “a percepção artística é totalmente histórica. E, 

conforme meu ponto de vista, a beleza artística é também histórica” (DANTO, 2013, p. 183). 

Sobre a relação arte e filosofia, Danto (2013, p. 6) acredita que a visão de Hegel tenha 

sido ultrapassada, pois este concebe a arte como limitada por sua “[...] dependência frente a 

objetos materiais apreendidos através dos sentidos. Seu desprezo pela matéria tem uma longa 

genealogia filosófica remontando a Antiguidade”. Como um idealista filosófico, via o 

universo como algo completamente espiritual, apesar de reconhecer a possibilidade de que a 

arte estivesse ligada a matéria, acreditava que isto a limitava. “Sua filosofia da arte era refém 

da sua metafísica”.  

Danto trata sua tese como histórica e não como metafísica, pois compreende que o 

desenvolvimento da arte nos leva ao coração de sua filosofia. “Somente quando ficou claro 

que tudo poderia ser uma obra de arte foi que se pôde pensar a arte filosoficamente” 

(DANTO, 2006, p. 17). Aqui é onde o autor reconhece seu pensamento fundamentalmente 

hegeliano: “o fim da arte consiste na tomada de consciência da verdadeira natureza filosófica 

da arte” (DANTO apud SÜSSEKIND, 2014, p. 361). 

Durante boa parte da história da arte, os artistas empenharam-se na representação 

realista do mundo, porém, o espaço do realismo foi tomado pelo modernismo, quando “[...] as 

pinceladas se tornaram visíveis e enfáticas, a cor passou a denotar mais expressão do que 

autenticidade, e as figuras tornaram-se cada vez mais esboçadas e cruas até não restar nada 

além da pura abstração” (DEGEN, 2005, p. 127). 

O rompimento da arte com padrões estéticos tradicionais gradualmente levou a um 

questionamento maior: “Até o século XX acreditava-se tacitamente que as obras de arte 

poderiam sempre ser identificadas como tais. Agora, o problema filosófico é explicar por que 

são obras de arte” (DANTO, 2006, p. 40). 
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Danto estabelece a década de 1960 como o início do seu pensamento sobre esta nova 

era da arte e narra como determinante para tal, o contato impactante que teve com a pop art24, 

especificamente, as Brillo Box25 de Andy Warhol, em uma exposição de 1964. 

 
A década de 60 foi um paroxismo de estilos, e no decorrer dela, com as 
controvérsias, [...] aos poucos foi ficando claro, primeiro por meio dos nouveaux 
realistes e do pop, que não havia uma forma especial para a aparência das obras de 
arte [...]. Nada precisa marcar externamente a diferença entre a Brillo Box de Andy 
Warhol e as caixas de Brillo do supermecado. E a arte conceitual26 demonstrou que 
não era preciso nem mesmo ser um objeto visual palpável para que algo fosse uma 
obra de arte visual. Isso significava que não se poderia mais ensinar o significado de 
arte por meio de exemplos. (DANTO, 2006, p. 16). 
 

A reflexão de Danto seguiu a lógica: se é possível uma caixa de sabão em pó ser vista 

como arte, então qualquer coisa é possível. Intrigado com a relação problemática entre as duas 

caixas idênticas de Brillo, sendo uma “verdadeira” e a outra instalação de Warhol, Danto 

questionou-se o que fazia de uma delas obra de arte. (DEGEN, 2005).  

 
Significava que, no que se refere às aparências, tudo poderia ser uma obra de arte e 
também significava que, se fosse o caso de descobrir o que era a arte, seria preciso 
voltar-se da experiência do sentido para o pensamento. Seria, em resumo, preciso 
voltar-se para a filosofia. (DANTO, 2006, p. 16). 
 

Cabe lembrar que antes de Warhol, em 1917, Marcel Duchamp apresentou seu ready-

made27 Fountain, um mictório exposto de forma invertida, com assinatura “R. Mutt” – 

pseudônimo usado pelo próprio artista para submetê-lo à exposição da Sociedade de Artistas 

Independentes, a qual foi negado. Apesar de também usar um objeto do cotidiano, como as 

Brillo Box, Danto defende que as obras de Duchamp e Warhol são essencialmente distintas.  

 
O que quer que tenha conseguido, Duchamp não estava celebrando o comum. Ele 
estava, talvez, depreciando a estética e testando os limites da arte. [...] Situar a pop 
em seu momento cultural profundo nos permite constatar quão diferentes eram suas 
causas daquelas que guiaram Duchamp meio século antes. (DANTO, 2006, p. 147).   
 

                                                           
24 Pop art consiste naquilo que Danto (2006) denomina como a transfiguração de emblemas da cultura popular 

em arte. “[...] O pop celebrava as coisas mais comuns dos modos de vida mais comuns – flocos de milho, sopas 
enlatadas, sabão em pedra, estrelas de cinema, histórias em quadrinhos. E pelo processo de transfiguração, a 
pop conferiu-lhes um ar quase transcendental. Algo na década de 1960 explica [...] por que as coisas comuns 
do mundo comum subitamente tornaram-se o alicerce da arte e da filosofia” (DANTO, 2006, p. 144). 

25 Brillo Box (Soap Pads). Obra do artista Andy Warhol. Ano 1964. Descrição: Tinta de polímero sintético e 
tinta silkscreen em madeira. Faz parte da coleção The Museum of Modern Art. (THE MUSEUM, 2018a). 

26 Arte conceitual é a “arte dos anos 1960, 1970, 1980 criada de acordo com um ou mais dos seguintes 
princípios: a arte consiste na ideia básica que não deve ser materializada concretamente; a linguagem torna-se 
o material fundamental da arte e a barreira entre arte e teoria da arte está rompida; a atividade artística torna-se 
uma indagação sobre a natureza mesma da arte e qualquer resultado ou materialização deve ser olhado 
simplesmente como uma demonstração provisória da conclusão geral alcançada pelo artista” (CUNHA, 2005, 
p. 228).  

27 Ready-made é uma “locução em inglês significando ‘já feito’. O termo foi criado por Marcel Duchamp (1887-
1968), em 1913 para designar os objetos do cotidiano retirados do seu contexto normal e considerados como 
obras de arte” (CUNHA, 2005, p. 270). 
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Na busca de encontrar uma nova narrativa que desse sentido à pop art, Danto ocupou-

se em responder o que define determinados objetos ou ações como obras de arte e qual a nova 

relação que as obras estabelecem com a história. Em seu primeiro livro sobre arte, de 1970, 

“Transfiguração do lugar-comum”, procurou distinguir objetos artísticos e não artísticos sem 

se basear em critérios formais ou visuais, respondendo a primeira questão. O segundo desafio, 

relacionado à história, o levou a publicar um ensaio intitulado “O fim da arte”, em meados de 

1984, onde definia “a arte contemporânea como sendo ‘pós-histórica’, no sentido de não mais 

adequar-se a uma narrativa progressiva que determina ou limita a produção artística”. 

(SÜSSEKIND, 2014, p. 362). “O único tipo de crítica que a tese descartou foi a da prática não 

rara de se elogiar algo mostrando o que seria a próxima fase da história da arte” (DANTO, 

2013, p. 4). 

 
O que poderia parecer uma progressão linear é antes algo como uma fita de 
Moebius: a progressão da arte começa em Lascaux para terminar, quase quinze mil 
anos depois, com artistas que desejam pintar como homens das cavernas. Agora, 
depois do fim da arte, vale tudo. (DEGEN, 2005, p. 129). 
 

Danto (2006, p. 42) aponta para um período pluralista pós-histórico, onde o fim da arte 

indica que “não há mais uma direção única, na verdade não há mais direção. [...] Não que a 

arte morreu ou que os pintores deixaram de pintar, mas sim que a história da arte estruturada 

narrativamente chegara ao fim” (DANTO, 2006, p. 139). Livres do fardo da história da arte, 

os artistas “[...] já não eram mais forçados, por um imperativo, a levar essa narrativa adiante. 

Nada mais na arte podia ser invalidado pela crítica de que estivesse historicamente incorreto. 

Toda e qualquer coisa estava à disposição dos artistas” (DANTO, 2013, p. 4). 

Pela definição do período pós-histórico estar ligada ao diagnóstico de Hegel do fim da 

arte, acrescenta-se aqui a reflexão de Hans Belting, segundo Huchet (2014, p. 231), que 

corrobora com a discussão:  

 
[...] a tripartição temporal da arte e a dialética das disciplinas artísticas leva Hegel a 
afirmar que cada arte, vinculada a uma fase da história do Espírito, já desempenhou 
seu papel no tempo, ou seja, nenhuma arte é repetitível. Tampouco, o passado. 
Belting conclui que a filosofia da arte de Hegel trava toda possibilidade de produzir 
e manter em vigor uma doutrina artística, uma norma definitiva do bom gosto, um 
único modelo legítimo de criação formal. É uma lição de efemeridade. 
 

Hans Belting, historiador da arte alemão, apresentou, concomitantemente com Danto, 

a ideia da arte antes do início da arte. O autor defende, segundo Danto (2006, p. 4), que as 

“[...] imagens devotas do Ocidente cristão desde o final do império romano até 

aproximadamente o ano 1400 d.C. [...]” não eram produzidas com a consciência de serem 

arte. Os ícones “[...] desempenhavam na vida das pessoas um papel bem diferente daquele que 
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as obras de arte vieram a ter quando o conceito finalmente emergiu e algumas considerações 

estéticas começaram a governar nossas relações com elas”. Tratava-se de imagens 

miraculosas e não de arte, no sentido de terem sido produzidas por artistas.  

Sendo admissível aceitar que tenha existido uma era antes da arte, Danto defende a 

possibilidade de haver outra descontinuidade: a arte produzida após o término desta. 

 
A era da arte não se iniciou abruptamente em 1400 e tampouco terminou de maneira 
repentina em algum momento em meados da década de 1980 [...]. Podemos pensar 
em arte depois do fim da arte, como se estivéssemos emergindo da era da arte para 
algo diferente. (DANTO, 2006, p. 5). 
 

A construção que levou a este estado de consciência passou por algumas etapas. Nas 

três primeiras décadas do século XX, por exemplo, acontecem na Europa, as chamadas 

Vanguardas Histórias.  

 
Elas [as vanguardas] têm um período determinado, daí sua inserção numa dada 
historicidade, e foram fundamentais para alimentar a contestação necessária à busca 
de uma arte plurívoca. As Vanguardas Históricas repudiaram o pensamento lógico, 
cultuaram a negritude, manifestaram sua visão de superioridade, tiveram consciência 
da efemeridade, buscaram a originalidade e sentiram pesar por não terem 
conseguido estabelecer uma catarse artística. Manifestaram, claramente, a crise 
contra as estruturas vigentes e representaram a revolta individual de cada artista que 
participava de movimentos como o Expressionismo, o Cubismo, o Dada, o 
Futurismo, o Surrealismo e o Abstracionismo. (LUZ, [20--?]). 
 

A arte chegou ao final de seu percurso narrativo histórico “[...] em meio a certa 

liberdade de conflitos que eram inescapáveis na Era dos Manifestos” (DANTO, 2006, p. 42). 

Danto percebeu na arte de 1964 — Pop, Minimalismo e Conceitualismo —, “[...] 

precisamente o que Hegel declarou: que a filosofia da arte tornara-se necessária de uma 

maneira particularmente urgente”. 

 
[...] Esses três movimentos da metade para o fim dos anos sessenta serviram para 
livrar a concepção de arte de muitas características que ela tinha adquirido no 
decorrer de sua história. A arte não precisava mais ser feita por pessoas com dotes 
especiais — o Artista — nem exigia nenhum conjunto especial de habilidades. A 
arte não precisava mais ser difícil de fazer. [...] Na década de 1970 tornou-se 
possível dizer, com Warhol, que qualquer coisa poderia ser arte, ainda que o 
Conceitualismo tivesse dito quase a mesma coisa. Tornou-se possível dizer, com 
Beuys28, que qualquer um poderia ser um artista. Não que isso significasse que tudo 
fosse arte, mas que qualquer coisa poderia sê-lo. (DANTO, 2013, p. 13). 
 

                                                           
28 Joseph Beuys (Alemanha, 1921-1986) - reconhecido como um dos artistas mais influentes da segunda metade 

do século XX, Beuys fez parte do Grupo Fluxus e dedicava-se ao happening, performance, escultura, 
instalação, artes gráficas, teoria da arte e pedagogia. Seu extenso trabalho é fundamentado em conceitos 
humanísticos, sociais, filosóficos e antropológicos. Sua carreira foi caracterizada pelos debates públicos de 
uma gama muito grande de assuntos incluindo temas políticos, ambientais, sociais e culturais. (THE 
MUSEUM, 2018b). 
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Marx e Engels oferecem uma visão da vida na sociedade pós-histórica em uma 

passagem do livro “A ideologia alemã”, conforme cita Danto (2006, p. 42): 

 
Em vez de indivíduos sendo forçados a “uma esfera de atividade exclusivamente 
particular [...], todos podem se realizar em qualquer campo que desejarem”. Isso 
“torna possível que eu faça uma coisa hoje e outra no dia seguinte, caçar pela 
manhã, pescar à tarde, alimentar o gado ao anoitecer, criticar após o jantar, a meu 
bel-prazer, sem jamais ter me tornado caçador, pescador, pastor ou crítico”. 
  

Em 1963, Warhol (apud DANTO, 2006, p. 42) trouxe para arte o espírito desta visão 

como uma crítica aos confrontos da era dos manifestos: “Como se pode dizer que um estilo é 

melhor do que outro? Você pode ser um expressionista abstrato na semana que vem, ou um 

artista da pop art, ou um realista, sem achar que está desistindo de alguma coisa”. Não há um 

estilo melhor que outro, pois todos possuem o mesmo mérito. Uma arte ser boa ou ruim 

independe do estilo que faz parte. 

 
Nas décadas de 1960 e 1970, a arte viveu celebrando a própria morte. Dissolvendo a 
distinção entre arte e vida, renunciando a seu corpo sensível, buscando o limite do 
impronunciável ou do invisível, toda obra se propunha, virtualmente, a ser a última, 
aquela que declarava xeque-mate ao sistema da arte. A geração 8029 pareceu reagir 
contra isso, reivindicando o direito a um jogo livre e exuberante com um repertório 
herdado. Recuperava assim um amplo território de imagens, mas essas imagens já 
não remetiam a nada além da própria história da arte. (MAMMÍ, 2012, p. 13). 
 
Nos anos 1980, [...] [a] progressão linear foi abruptamente interrompida à medida 
que o mundo da arte ingressou em uma nova era, pluralista. Esta definia não pela 
predominância de determinada escola ou movimento, mas exatamente pela ausência 
de qualquer coisa desse tipo. (DEGEN, 2005, p. 127).  
 

Na era do pluralismo, Danto se diz “partidário antes de uma estética do sentido do que 

de uma estética da forma. Meu interesse está em encontrar esses sentidos e procurar explicar 

como eles estão incorporados nas obras de arte” (DEGEN, 2005, p. 132). O autor acrescenta 

ainda que “uma marca [...] dos artistas depois do fim da arte é o fato de não aderirem a uma 

linha de criatividade única” (DANTO, 2006, p. 141). “A era pós-narrativa proporciona um 

imenso menu de escolhas artísticas, e em sentido algum impede que um artista faça todas as 

escolhas que quiser” (DANTO, 2006, p. 165).  

                                                           
29 Geração 80 - Grupo de 123 artistas reunidos em uma exposição realizada em 1984, na Escola de Artes Visuais 

do Parque Lage, Rio de Janeiro. “Coincidindo com o pluralismo político que nascia no Brasil a partir do início 
da década de 80, [esses] jovens artistas representaram em suas obras o grito abafado da arte durante o período 
militar. [...] A pintura [...] promoveria o desejo de expressão e afirmação do sujeito, antes anulado pela ditadura 
[...]. Interrogando continuamente a experimentação no ato de pintar em um fazer rudimentar incrementado pela 
tecnologia, esta geração de artistas refletiu sobre as relações que abarcavam imagens, suportes, técnicas, 
estilos, materiais, gestos, formas, cores, figuras etc. Rejeitaram a ideia de pintura como ‘a grande obra’. [...] 
Buscaram temas do cotidiano e se apropriaram de imagens e signos da comunicação, para subverter seus 
sentidos e lhes acrescentar elementos subjetivos e/ou irônicos. Inegavelmente, seus trabalhos desembocaram 
em um diálogo com a história da arte ao abusar de citações, híbridismos, diferentes suportes e materiais 
tridimensionais. [...] Sem serem herméticas, elas [as obras] foram produzidas em um pensar e fazer 
mutuamente”. (LEITE; PECCININI, [2018]).  
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Danto (2006, p. XVI) aponta que “a arte futura inimaginável é um dos limites que nos 

mantém encerrados em nossos próprios períodos”. Considerando que o artista, por mais 

talentoso que seja, não pode avançar além de certos limites determinados pela sua data de 

nascimento, “[...] a verdade sobre o período pós-histórico em que nos encontramos de que 

tudo é possível deve ser consistente com o pensamento de Wölfflin de que nem tudo é 

possível” (DANTO, 2006, p. 219). Assim como Hegel, à sua época, não poderia prever a 

performance30 como arte, por exemplo, não é possível, com os olhos de hoje, imaginar o que 

está por vir. Hegel também não poderia imaginar que “[...] as obras de arte pudessem 

desempenhar na vida moderna o papel central que ele atribuiu a filosofia!” (DANTO, 2013, 

p.10). Tomando para si a responsabilidade, a arte tira dos filósofos a tarefa de refletirem sobre 

ela. É “[...] como se os artistas tivessem se tornado seus próprios filósofos para poderem ser 

levados a sério” (DANTO, 2013, p. 10).  

Danto se vê como o primeiro crítico de arte pós-histórico, no sentido de ser o primeiro 

que crê estar em um novo tipo de era da arte. Isto acarreta a necessidade de ser “[...] tão aberto 

quanto o próprio mundo da arte havia se tornado” (DANTO, 2013, p. 4). Ao reconhecer Hegel 

como seu antecessor na tese sobre o fim da arte, preserva que sua diferença para o filósofo, 

além das citadas, é que este não “tentou fazer crítica de arte do seu próprio tempo – da arte 

depois do fim da arte” (DANTO, 2013, p. 4). Ainda que a produção de objetos artísticos não 

acabasse, para Hegel, a arte jamais poderia retomar o lugar de importância que antes 

preenchera na vida da sociedade. “[...] Sua filosofia da historia da arte implicava, de fato, que 

ele estava vivendo em uma época na qual, pela primeira vez na história, a abordagem do 

crítico de arte era exatamente o que demandava a arte que estava sendo feita” (DANTO, 2013, 

p. 4).     

 
Hegel pode muito bem ter suposto que a arte poderia continuar a ser feita para 
outros fins, o que ele descreve em uma passagem como “a indulgencia e 
relaxamento do espírito”. Como tal, “arte aparece como algo supérfluo” e um luxo 
que ele francamente achou difícil de defender. (DANTO, 2013, p. 10).  
 

O conhecimento da arte não se restringe apenas a um estudo formal das obras e das 

imagens.  

 
Exige também o estudo aprofundado das ideias artísticas, da reflexão crítica, 
própria a cada época, isto é, dos conceitos, do posicionamento das pessoas 
envolvidas na vida artística, na difusão, na circulação, na recepção e nos diversos 

                                                           
30 Performance é o “termo usado para designar o movimento das artes plásticas ligado às artes do espetáculo – 

mímica, dança e teatro – representado por eventos de criação plástica, rápidos e efêmeros, diante de 
espectadores. Iniciou-se na década de 1960” (CUNHA, 2005, p. 266). 
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juízos proferidos, privado ou públicos, acerca de determinada obra ou imagem.  
(HUCHET, 2014, p. 226).  
 

Isto significa que, “desde suas origens, a historiografia da arte é mais do que uma 

história das obras: também ciência do contexto, ela é obrigatoriamente uma história da crítica 

e da teoria da arte” (HUCHET, 2014, p. 227).  

Segundo Canongia (2005, p. 7), se no passado da arte ocidental até a modernidade 

havia o hábito de ver a arte “[...] como um processo evolutivo, em que os estilos se sucediam, 

quase sempre corrigindo os excessos precedentes”, atualmente, os historiadores reconhecem e 

avaliam os novos fenômenos locais e temporais artísticos como um caminho cheio de 

ambiguidades.  

 
A dinâmica da cultura oferece subsídios aos historiadores para que eles estabeleçam 
certas classificações mais ou menos seguras ao longo do tempo, principalmente 
quando têm suficiente distanciamento retrospectivo e avaliam obras fechadas. Sem 
dúvida, é muito mais simples traçar a história a partir de ciclos definidos e 
terminados, do que tentar assegurar uma historiografia, no tempo presente, do que 
ainda está se fazendo. (CANONGIA, 2005, p. 7). 
 

Defendendo que o pensamento deve ser maleável, Canongia (2005, p. 11) afirma que 

conhecer não é o mesmo que acumular, nem mesmo ser conduzido a um conjunto de 

assertivas que se pretendem eternas. O direito de fazer digressões faz-se necessário, incluindo 

talvez “[...] a obrigação de duvidar de todo o edifício dos arquétipos e das categorias, sob 

pena de nos tornarmos reféns de nosso próprio conhecimento”. Este foi o procedimento 

aplicado pela arte na contemporaneidade: “[...] abrir-se a um mundo plural e polissêmico, sem 

se deixar dominar ou estigmatizar, refutando normas do agir e do fazer, já bem distante das 

restrições disciplinares modernas”. Esta linha de pensamento leva Danto (2006, p. 206) a 

afirmar: “é arte se for arte, de outro modo não é arte”. 

A arte está sempre em transformação. “A cada momento o homem se recria de acordo 

com a vigência de seu próprio tempo e tudo o que produz, de acordo com o que o influencia e 

com quem dialoga, o torna contemporâneo, ou seja, do mesmo tempo do outro” (LUZ, [20--

?]). 

O contemporâneo, segundo Luz ([20--?]), “[...] não é um tempo delimitado na história; 

não é, simplesmente, a arte dos primeiros anos do século XXI. A arte contemporânea é aquela 

que dialoga com o tempo vigente e com todos os que suscitam este diálogo”. A obra de 

Marcel Duchamp, por exemplo, foi realizada na primeira década do século XX, todavia 

dialoga com o tempo de hoje, tornando sua arte contemporânea a nós, mesmo estando, 

cronologicamente, cem anos afastada. Já o pós-moderno, ainda segundo a autora, possui uma 
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referência mais historicizada. David Harvey indica a natureza do pós-modernismo “não tanto 

como um conjunto de ideias quanto como uma condição histórica que requeria elucidação”.   

Frente a um tema tão extenso e de caráter controverso que “sempre suscita um novo 

viés para sua discussão” (LUZ, [20--?]), o debate sobre o pós-modernismo não será aqui 

ampliado. Buscou-se refletir sobre mudanças paradigmáticas e situar o ponto de vista da 

contemporaneidade, que não se encontra em um sistema de classificação de livros que carrega 

em sua estrutura as visões do século XIX, do qual é originário. Nesse sentido, resta confrontar 

a classificação das artes no sistema de Dewey com os aspectos aqui apresentados.  
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5 INSUFICIÊNCIAS DA CDD PARA OS ASSUNTOS RELACIONADOS À ARTE NA 

CONTEMPORANEIDADE: UMA ANÁLISE DIALÉTICA  

 

Compreendida de maneira distinta da arte do passado, a arte contemporânea enfrenta 

dificuldades de comunicação e pouca popularidade, devido ao caráter específico de sua 

produção artística. Iniciada no começo do século XX e vigente até os dias de hoje, a atividade 

artística contemporânea baseia-se em muitos códigos particulares e especializados, enquanto a 

arte do passado fazia uso de um código múltiplo. Isto é, a arte do passado caracterizava-se 

pela multiplicidade de níveis de leitura, apresentando uma narrativa retirada, por exemplo, de 

um texto sagrado, de uma cena do teatro e de modelos extraídos da natureza. Como esta 

linguagem, “[....] abrangia tantas camadas de conhecimento que cada obra, por uma razão ou 

por outra, desde a mais simples à mais sofisticada, podia ser compreendida pelo maior 

número de pessoas, fosse qual fosse o seu nível de informação cultural” (DE FUSCO, 1988, 

p. 9).   

A arte contemporânea, por sua vez, abandonou o código múltiplo, sendo esta a 

principal causa de sua escassa compreensão. Adotou “[...] tendência por tendência, códigos 

particulares e especializados, que se manifestam numa vasta gama de acentos: o Cubismo 

elaborou uma plástica formal específica; o Fauvismo31 experimentou a cor pura; o Futurismo, 

o fator dinâmico [...]” (DE FUSCO, 1988, p. 9-10), apenas para citar alguns exemplos. Tais 

manifestações, cheias de códigos especializados, “[...] exigiram, para a compreensão de cada 

uma das tendências da arte contemporânea, uma chave de leitura apenas acessível a uma elite 

capaz, eventualmente, de assimilar não sem esforço e sem equívocos” (DE FUSCO, 1988, p. 

10). Aliam-se assim às dificuldades estruturais deste período artístico, “[...] as limitações de 

uma crítica que só raramente conseguiu formular os ‘artifícios’ historiográficos e exegéticos 

capazes de explicarem a fenomenologia da arte moderna” (DE FUSCO, 1988, p. 9). 

“[...] Desde que a arte começou a emancipar-se das suas presumíveis tarefas imitativas 

e reprodutivas, o fato artístico deixou de ser considerado uma atividade com limites e funções 

definidas, para aceitar um compromisso mais global” (DE FUSCO, 1988, p. 39). 

Neste capítulo, serão abordadas questões de cunho prático sobre aplicação da CDD na 

classificação de publicações de assuntos atinentes a arte, a fim de identificar possíveis 

insuficiências. Leva-se em consideração que as mudanças conceituais sofridas pela arte, do 

século XIX (criação da CDD) até os dias de hoje, impactam as obras bibliográficas e, 

consequentemente, a organização destes itens nos acervos.  

                                                           
31 Também conhecido como Fovismo. 
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A classe 700 será analisada de forma geral e, em seguida, a 709 de maneira específica. 

A visão macro das classes principais dará um panorama da organização do sistema em relação 

às artes. A avaliação micro da classe 709 justifica-se por sua importância ao tratar um aspecto 

relevante da historia da arte, isto é, movimentos/estilos/formas de arte dispostos em uma 

cronologia e por dar suporte às demais classes na construção de notações.  

Ambas as classes serão examinadas sob o ponto de vista da hierarquia e da 

especificidade dos assuntos nelas contidos.  

 

5.1 O ESQUEMA E SUA APLICAÇÃO: ANÁLISE DA CLASSE 700 

 

A classe 700 da Classificação Decimal de Dewey, 23ª edição, apresenta as seguintes 

divisões (Figura 8): 

 

Figura 8 - Divisões da classe 700 
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Fonte: Dewey (2011, v. 3, p. 530-532). 
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Conforme visto no capítulo anterior, as classes principais da CDD tiveram origem na 

classificação bibliográfica de Harris, a qual tomou como base filosófica o Sistema das Artes 

de Hegel. Todavia, para a prática de organização de acervos bibliográficos, deve-se observar 

esta classificação segundo a principal finalidade para qual foi criada: agrupar documentos 

semelhantes, permitindo a localização da informação procurada de forma rápida e exata. 

(PIEDADE, 1983). 

 

5.1.1 Classes 700 a 709 

 

Segundo Cripps32 (2011, p. 7, tradução nossa), “a primeira subdivisão da classe 700 

remete problemas de ordenação de estante”. A autora afirma que as notações de 701 a 708 são 

dedicadas a belas artes e artes decorativas não limitadas a uma única forma de arte e 709 

abrange história da arte, estilos e movimentos artísticos. Já as classes de 730 a 760, por sua 

vez, abrigam formas de arte únicas – escultura, desenho, pintura e gravura –, no entanto, 

também são afiliadas às belas artes e artes decorativas. “Esta ordenação bizarra separa 

publicações classificadas em 709 de outros aspectos intimamente relacionados da arte. Por 

exemplo, Cubismo não limitado a pintura é classificado em 709.04032, e pintura cubista em 

759.0632”.   

Cripps (2011, p. 7, tradução nossa) identifica como um desequilíbrio notacional o fato 

de algumas classes formarem notações curtas e objetivas com poucos caracteres enquanto 

outras necessitam de muitos para representar um assunto. A autora compara as classes 703 

(Dicionários e Enciclopédias de Belas Artes e Artes Decorativas) e 704 (Tópicos Especiais 

em Belas Artes e Artes Decorativas): “Enquanto a notação para uma enciclopédia geral de 

arte é simplesmente 703; uma publicação sobre [...] motos na arte é 704.9496292275. O 

último exemplo é extremo, mas 13 caracteres para expressar conceitos tão simples como 

motos e arte é certamente inútil”. Questões semelhantes ocorrem entre as classes 705 

(Publicações seriadas de Belas Artes e Artes Decorativas) e 709 (História, Tratamento 

geográfico e biografia). A autora afirma que notações longas dificultam o acesso dos usuários 

às publicações e requerem mais tempo da equipe na organização do acervo.  

O viés ocidentalista, branco, cristão e nacionalista que direcionou Dewey na 

elaboração de seu sistema também teve reflexos na classe Artes. Segundo Cripps (2011), 

existem disparidades evidentes quando tópicos relacionados ao cristianismo são comparados 

com os de outras religiões. A arte cristã está alocada entre o intervalo 704.9482-704.9487 

                                                           
32 Jill Cripps é catalogadora sênior da University of the Arts London. 
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(dentro de Tópicos especiais, em Iconografia), enquanto a arte de outras religiões está 

inteiramente contida em 704.9489 e pode incluir notações adicionais da classe religião (200). 

A consequência disto, além da falta de equilíbrio de desdobramentos na tabela, é a 

necessidade de uma notação muito maior aos tópicos não cristão, pois buscam complemento 

fora da classe 700 (ex.: arte de um texto sagrado budista - 704.94894382325; representação 

artística de personagens bíblicos - 704.9484).     

Sobre o ponto de vista nacionalista de Dewey, Cripps (2011) acredita que este se 

reforça no fato da América do Norte sempre aparecer geograficamente em primeiro lugar, 

seguida da Europa e posteriormente, sob uma mesma subdivisão, todas as outras áreas 

geográficas – como mostra o tratamento geográfico das classes 708 e 759. 

 

5.1.2 Classes 710 a 780 

 

As classes principais 710 a 780, destinadas às formas únicas das artes – arquitetura, 

escultura, desenho, pintura, gravura, fotografia e música –, encontram insustentabilidade na 

atual era pluralista. A possibilidade de tudo poder ser arte, uma vez que seja legitimada como 

tal, indica que estas artes não são mais as únicas possíveis e, portanto, seu posicionamento 

hierárquico destacado não se justifica. 

 
A questão da função da arte foi colocada pela primeira vez por Marcel Duchamp; na 
verdade, é a Duchamp que ficamos a dever o fato da arte ter adquirido uma 
identidade. [...] A arte “moderna” e as obras do passado parecem ligadas entre si 
graças à morfologia; ou antes a “linguagem” da arte permanece a mesma, mas 
dizem-se coisas novas. O evento que tornou concebível a possibilidade de “falar 
uma outra linguagem”, sem deixar de fazer uma arte que tivesse um sentido, foi o 
primeiro ready-made ajudado, de Duchamp. Com ele, a arte deixou de ter por 
objetivo a forma da linguagem para avisar o conteúdo desta, o que equivalia a 
deslocar a natureza da arte de uma questão de morfologia para uma questão de 
função. Essa passagem da “aparência” à “concepção” deu vida à arte “moderna” e à 
arte “conceitual”. Toda a arte (após Duchamp) é conceitual (por natureza), na 
medida em que a arte só existe conceitualmente. (KOSUTH apud DE FUSCO, 1988, 
p. 344). 
 

Freire (2006, p. 8) corrobora esse pensamento e afirma que as questões levantadas 

durante o período da Arte Conceitual – anos 60 e 70 – seguem “[...] pertinentes e mobilizam a 

crítica da produção, recepção e circulação artística no panorama atual. Por isso, este pode ser 

considerado um programa inconcluso”, considerando o ponto de vista que a arte hoje ainda se 

relaciona a ideias e conceitos, sem precisar, necessariamente, incorporar um objeto ou forma 

específica. 
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A Arte Conceitual, de modo geral, opera na contramão dos princípios que norteiam 
o que seja uma obra de arte e por isso representa um momento tão significante na 
história da arte contemporânea.  Em vez da permanência, a transitoriedade; a 
unicidade se esvai frente à reprodutibilidade; contra a autonomia, a 
contextualização; a autoria se esfacela frente às poéticas da apropriação; a função 
intelectual é determinante na recepção. Tais contradições abalam as estruturas do 
sistema da arte há pelo menos meio século, ou quase um século se pensarmos em 
Marcel Duchamp. [...] É certo que as vanguardas históricas, em especial o 
surrealismo, o futurismo e, sobretudo, o dadaísmo, já anunciavam essas mudanças 
[...]. (FREIRE, 2006, p. 8-9). 
 

Arrematando a questão, Costa (2006, p. 49) define: 
 
O meio é o veículo pelo qual a arte se concretiza. Exemplos de meios tradicionais 
são a pintura [...], o desenho, a gravura e a escultura, para citar os mais conhecidos 
[...]. Durante o século XX, inúmeras técnicas e meios foram incluídos nas práticas 
dos artistas. Invenções como a fotografia, o cinema, técnicas de reprodução de 
imagens, vídeos, computador e atitudes que dialogam com outras artes como o teatro 
e a literatura, objetos e artefatos cotidianos como uma simples cadeira ou 
instituições como o sistema de correios são alguns exemplos dos terrenos que os 
artistas abordaram para realizar suas obras. [...] Cada vez é mais difícil e menos 
importante enquadrar a produção artística dentro dessas categorias. 
 

Tendo em vista que, por natureza, a CDD necessita “enquadrar” os assuntos em suas 

notações – por mais complexo que isto seja tratando-se de Artes –, pode-se afirmar que uma 

Performance, por exemplo, deve ser reconhecida como forma de arte da mesma maneira que 

uma Escultura. A primeira encontra-se sob a notação 709.040755 – subordinada a Arte 

Conceitual, dentro de século XX – e a segunda, sob 730. Questiona-se aqui não a ligação de 

Performance à Arte Conceitual e Século XX, sim o seu posicionamento como uma subclasse, 

enquanto a Escultura, que também é uma forma de arte, ocupa uma classe principal no 

sistema. 

Logicamente, Dewey, no século XIX, não poderia conceber que outras formas de arte 

seriam possíveis, além daquelas que determinou em seu esquema. Refletindo a época em que 

foi elaborada, a CDD pode ter sido conveniente até determinado período, no entanto, sua 

inerente rigidez, que não permite a inserção de novos assuntos sob o mesmo posicionamento 

hierárquico, por exemplo, provoca, na contemporaneidade, uma representação temática 

deficiente. 

Do ponto de vista filosófico, embora fosse possível existir uma hierarquia que 

ordenasse a escultura (730) como predecessora do desenho (740) e da pintura (750), estas 

artes aconteciam – há época da criação da CDD e ainda hoje – simultaneamente, sendo 

possível, inclusive, que um mesmo artista atuasse como arquiteto, escultor, desenhista e 

pintor, como é o caso de Leonardo Da Vinci (1452-1519). (LEONARDO..., 2018). 

Ou seja, ainda que no século XIX, a arte tivesse um viés monolítico que determinasse 

de maneira assertiva e clara o que era arte e o que deixava de ser, isto não significava que a 
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produção de um artista se limitava, necessariamente, a uma única forma de arte. De acordo 

com a CDD: se uma publicação trata sobre a arquitetura de Da Vinci, ficará em 720.92; se 

fala sobre as esculturas, então deve ser classificada em 730.92; se aborda os desenhos, 

741.092; se o assunto são as pinturas, 759.03; e caso uma obra aborde todos os trabalhos que 

Da Vinci realizou, a CDD indica a notação: 709.2 (Biografia), que determina: “classifique 

aqui descrições, avaliações críticas, obras de artistas não limitadas a uma forma de arte 

específica” (DEWEY, 2011, v. 3, p. 532, tradução nossa). 

A classe 709.2 revela-se como um abrigo amplo para uma diversidade de publicações. 

Esta característica pode ser negativa tratando-se de classificações bibliográficas, pois uma 

quantidade enorme de artistas será classificada no mesmo local, sem ordenação de suas 

semelhanças e diferenças. “Uma boa notação não torna um sistema de classificação bom, mas 

a má notação pode arruinar um bom sistema, já advertiu Henry Bliss” (PIEDADE, 1983, p. 

38).  

Embora a CDD possa manter assuntos iguais reunidos, publicações sobre um mesmo 

artista podem não ser agrupadas em um único lugar, o que dificulta a contemplação de sua 

produção como um todo e sua posterior recuperação – como no caso de Leonardo Da Vinci 

(arquiteto, escultor, desenhista e pintor). Este exemplo mostra que o uso de variados meios 

para produção artística não é uma demanda dos artistas contemporâneos e já existia muito 

antes das classificações de Dewey, Harris e Hegel.  

Cabe ressaltar que a CDD apresenta outra classe com características semelhantes a 

709.2: 700.92. Dewey determina: “utilize este período de subdivisões padrão para materiais 

que incluem duas ou mais belas artes ou artes decorativas e uma ou mais das demais artes, 

ex.: trabalho sobre um pintor que também é escultor e poeta” (DEWEY, 2011, p. 532, 

tradução nossa). No exemplo, observa-se que poesia (808.81) também é vista como uma 

forma de arte, ainda que esteja fora da classe 700. Questiona-se, portanto, se seria possível 

classificar em 700.92 uma publicação que aborde todas as formas de arte de Da Vinci e inclua 

seus trabalhos como engenheiro. Após definir o que são “demais artes”, esta se torna mais 

uma possibilidade de notação e mais um local de dispersão das obras sobre Leonardo Da 

Vinci. 

Na Arquitetura, o destaque à crença cristã faz-se novamente presente (Figura 9). A 

notação de edifícios religiosos cristãos (726.5) inclui um alto grau de detalhamento e 

especificidade, porém o mesmo não ocorre para construções não cristãs, que deixam de 

abordar até mesmo tópicos fundamentais, como características estruturais e decoração de 

interiores. (CRIPPS, 2011). 
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Figura 9 - Orientações da classe 726 

 
Fonte: Dewey (2011, v.3, p. 567). 

 

Na classe designada à Pintura (750), Cripps (2011) observa que, diferente do 

tratamento dado aos artistas de todas as outras classes, Dewey classifica os pintores 

geograficamente (Figura 10). Ao fazer isto, reúne no mesmo local – entre as notações 759.1-

759.9 – tanto publicações sobre pintura e quanto sobre pintores de um determinado país, 

causando falta de clareza na organização das estantes.  

 

Figura 10 – Orientações das classes 759.1-759.9 

 
Fonte: Dewey (2011, v.3, p. 632). 

 
Cripps (2011, p. 9, tradução nossa) acredita que “a localização geográfica não é 

relevante ao trabalho de um pintor e determinar um país para este não é uma tarefa simples; 

deveria ser seu local de nascimento, nacionalidade, ou país onde pintou que determina este 

classificador?”. Sobre este assunto, cabe uma ponderação. Caso seja de interesse do 

pesquisador analisar a produção dos artistas de um país específico, esta informação não será 

alcançada de forma simples se a notação não contemplar este dado. A problemática sobre a 

determinação geográfica do artista, no entanto, não é diminuída, mas afastar completamente a 

importância deste aspecto dependerá das necessidades de cada unidade de informação. 
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A CDD oferece como opção de classificação para todos os pintores, a notação 750.92 

– “uma opção que coloca muitos outros aspectos da pintura entre os pintores e a história de 

sua arte” –, mas dá preferência pelo uso das classes 759.1-759.9. 

 O período histórico de criação das obras de um artista também é relevante para uma 

classificação. “Uma ordenação de prateleira onde, potencialmente, em 709.2, Joan Miró está 

ao lado de Michelangelo e em 750.92, Mel Ramos está próximo a Raphael, parece bastante 

insatisfatória” (CRIPPS, 2011, p. 9, tradução nossa). Todavia, ainda conforme Cripps (2011), 

inserir no número de classificação do artista o século em que realizou a maior parte de sua 

produção é relativamente uma adaptação. A autora mostra que ao adicionar o complemento 

092 ou 0922 (biografias ou coleção de biografias) à notação, já com a forma de arte e o século 

apropriado, resolveria a questão (Ex.: escultor do século XX - 735.23092, não 730.92, 

Biografias). 

Para Cripps (2011, p. 9, tradução nossa), “o tratamento de artistas individuais na CDD 

é possivelmente o aspecto menos satisfatório da classe 700”. 

A respeito dos novos assuntos inseridos de maneira inapropriada, pelas revisões da 

CDD, Cripps (2011) aponta dois casos: Computer Art (Digital Art) e Graffiti – classificados, 

respectivamente, em 776 (classe Fotografia) e 751.13 (classe Pintura). Em edições anteriores 

da CDD, Computer Art era classificado em 709.04, todavia este número foi descontinuado. 

Cripps (2011) considera que a classificação entre os aspectos gerais da arte do século XX era, 

pelo menos, mais coerente do que estar hierarquicamente ligado à Fotografia. Já o assunto 

Graffiti compartilha sua classificação com pintura mural e afrescos, em 751.73. Para Cripps 

(2011, p. 8, tradução nossa), “a arte do metrô de Nova York organizada nas estantes ao lado 

de afrescos italianos parece algo estranho”. 

 

5.1.3 Classe 790 

 

O estudo desta classe é feito isoladamente, pois ao tratar das “Artes recreativas e 

performáticas” constatou-se uma ampla variedade de atividades que nem sempre estão 

diretamente ligadas às Artes.  

Para fazer esta análise, entende-se como Arte: “[...] qualquer forma de expressão 

humana em que esteja presente a preocupação estética. Por extensão, toda a produção artística 

relacionada a um determinado período, região ou pessoa” (CUNHA, 2005, p. 120).  

As classes 791 e 792, respectivamente “Performances públicas” e “Apresentações de 

palco”, trazem, entre suas notações, os assuntos: Cinema, Teatro e Dança. Todavia, as demais 
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classes incluem em suas estruturas, conteúdos que não possuem uma relação essencial com as 

Artes.  

A classe 793 (jogos indoor e entretenimento) abrange em sua hierarquia: Festas e 

entretenimentos; Dança nacional, social e folk; Mágica; e variados tipos de jogos (ex.: quebra-

cabeças, palavras-cruzadas, jogos de batalha, de aventura – presenciais e no computador – e 

jogos de corda). De acordo com o conceito de Arte exposto acima, pode-se dizer que, com 

exceção da Dança, os demais assuntos abordados pela classe 793 são atividades recreativas 

que não possuem, necessariamente, um viés artístico. 

 Entre as classes 794 e 799 classificam-se uma grande variedade de Esportes. Segundo 

Tubino (2010), a diversidade de esportes existente pode ser mais bem compreendida através 

das correntes esportivas, são elas: 

 

� Esportes Tradicionais (ex.: Atletismo, Basquete, Futebol, Box); 

� Esportes Aventura / na Natureza / Radicais (esportes realizados na água, no 

ar, na terra e no gelo/neve);  

� Esportes das Artes Marciais (ex.: Jiu-jitsu, Judô, Karatê);  

� Esportes de Identidade Cultural (ex.: Cricket, Capoeira);  

� Esportes Intelectivos (ex.: Xadrex, Bilhar);  

� Esportes com Motores (ex.: Automobilismo, Motonáutica, Motociclismo);  

� Esportes com Música (ex.: Nado Sincronizado, Ginástica Rítmica);  

� Esportes com Animais (ex.: Hipismo, Turfe, pesca e caça);  

� Esportes Adaptados (modalidades esportivas criadas ou adaptadas para 

pessoas com deficiências);  

� Esportes Militares (ex.: Paraquedismo, Tiro, Esgrima); 

� Esportes Derivados de Outros Esportes (ex.: Futsal, Squash, Futevôlei). 

 

Cada uma das correntes esportivas segue uma lógica diferente e todas elas estão 

contempladas em alguma notação entre as classes 794 e 799 da CDD. As manifestações 

esportivas, de acordo com Tubino (2010), estão associadas a um ou mais princípios, são eles:  

 

� Esporte-Educação (direcionado para formação da cidadania, é dividido em 

esporte educacional e escolar);  
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� Esporte-Lazer (praticado de forma espontânea, tem como princípios: a 

participação, o prazer e a inclusão. Relaciona-se à saúde e possui regras, não 

necessariamente oficiais, mas sim estabelecidas entre os participantes);  

� Esporte de Desempenho (obedece códigos e regras estabelecidos por entidades 

internacionais. Visa resultados e vitórias. Tem como princípios: superação e 

desenvolvimento esportivo). 

 

Nenhum dos princípios abordados pelo autor aproxima-se das Artes, o que talvez 

aponte para o fato que esta perspectiva não é a principal dos Esportes e, portanto, a relação 

com a classe 700 tende a ser enfraquecida.  

É importante considerar, no entanto, que a relação entre Esporte e Arte não é 

inexistente. O valor estético do fenômeno esportivo dialoga com o corpo. 

 
O corpo é usado no Teatro, na Arte Performática e no Esporte. A excelência do 
esporte traz o belo. Por apresentar dimensões estéticas, o Esporte não 
necessariamente constitui uma atividade artística. Entretanto, como o Esporte tem 
um potencial de objeto de beleza e invoca uma experiência estética nos 
espectadores, as experiências e as contemplações esportivas podem ser consideradas 
nos questionamentos filosóficos. Todas as modalidades esportivas contêm 
componentes estéticos essências, alguns mais que outros, e os Espetáculos 
Esportivos apresentam elementos dramáticos, que permitem fortes elos entre os 
espectadores e os praticantes. (TUBINO; TUBINO; GARRIDO, 2007, p. 56).       
 

Melo (2007) ratifica esta ideia e considera que o esporte pode ser visto como uma 

forma de arte, a partir de uma perspectiva ampla do conceito contemporâneo da arte: uma 

manifestação performática sem regras pré-determinadas. 

Ainda que exista um diálogo entre o Esporte e a Arte, é possível que a classe 790 não 

seja o lugar ideal para abrigar tal assunto, uma vez que a Arte não é a perspectiva que domina 

o campo, apenas um viés possível.  

Inseridos entre as classes 794 e 799 – que tratam majoritariamente os Esportes – estão 

os jogos eletrônicos (794.8) e os jogos de azar (795). Os jogos eletrônicos aparecem também 

na notação 793.932, que, assim como 794.8, relaciona-se a jogos indoor. A primeira 

classificação, no entanto, destina-se exclusivamente a jogos de computador de aventura. 

 Colocados junto aos temas esportivos, ambos os assuntos, todavia, não são 

caracterizados como Esporte. No primeiro caso, “esse posicionamento se justifica pela 

existência de software nas disputas [...] (predominando sobre as pessoas envolvidas) e, no 

segundo caso, por se tratar de jogos [...], nos quais a sorte ou o azar serão sempre 

predominantes em detrimento das pessoas” (TUBINO; TUBINO; GARRIDO, 2007, p. 38). 
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Tais assuntos, da mesma forma, não se caracterizam como Arte, o que torna a relação 

hierárquica com a classe 700 inadequada. 

 

5.2 ANÁLISE ESPECÍFICA DA CLASSE 709 

 

A classe 709 (História, tratamento geográfico e biografia), da Classificação Decimal 

de Dewey, 23ª edição, apresenta as seguintes divisões (Figura 11): 

 

Figura 11 - Divisões da classe 709 
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Fonte: Dewey (2011, v.3, p. 542-546). 
 

As subdivisões da classe 709 são indicadas para compor notações específicas em 

algumas partes da CDD (ex: 734.23, 740.901-.905, 759.06), pois oferecem entre 709.01-

709.05, uma hierarquia para os períodos da história da arte, progredindo cronologicamente 

desde a pré-história até o século XXI.  

Green33 (2008, p. 1, tradução nossa) defende que “todas as escolas e estilos artísticos – 

o último uma faceta importante das artes – estão situados no tempo. A organização 

cronológica espelha assim o desenvolvimento estilístico”. De Fusco (1988), no entanto, 

apresenta outro olhar sobre este assunto, tratando exclusivamente da arte contemporânea, 

mostra o entrelaçamento entre estilos e movimentos que refletem a mesma forma de pensar, 

ainda que estejam temporalmente afastados.  

Em sua análise, De Fusco (1988) expõe a produção artística não segundo a cronologia 

das correntes, mas conforme linhas de tendências mais inclusivas, são elas: linha da 

expressão, da formatividade, do onírico, da arte social e da arte útil. Desta forma, 

independente da ordem temporal dos acontecimentos, os movimentos, obras e fenômenos 

artísticos são agrupados em uma das linhas quando existem entre si laços morfológicos, 

objetivos afins e fatores de semelhança. Por exemplo: uma constante observada em todas as 

obras ligadas à primeira linha é “[...] a mudança de atitude do artista em relação ao objeto de 

sua inspiração, aquilo a que se chama o ‘referente’” (DE FUSCO, 1988, p. 13). O advento da 

fotografia comprometeu a ideia de que a comunicação artística deveria se basear em um 

referente externo, na cópia ou mimese da natureza. Começam então as buscas por motivos e 

temas inspirados nos sentimentos. “[...] Com a linha da expressão, se assiste à passagem do 

naturalismo ao organicismo”. 

A linha da expressão abriga: Arte Nova, Expressionismo, Futurismo, Abstracionismo 

Expressionista, Informalismo e Body Art; a linha da formatividade: Fauvismo, Cubismo, 

escultura do início do século, Abstracionismo, De Stijl, Concretismo e Op Art; e assim por 

                                                           
33 Rebecca Green – Editora Sênior de Dewey Decimal Classification, aposentada em 2018. 
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diante. Ao discorrer sobre as linhas, o autor cita fatos e agrupa as manifestações semelhantes 

ocorridas na arte contemporânea até determinado momento – uma vez que este período 

permanece vigente. A progressão de estilos ou superioridade de um em relação ao outro não 

existe. 

Ainda que a ordenação cronológica não seja a única possível, é uma perspectiva 

pragmática e sua utilização na hierarquia da classe 709 visa objetividade. Neste contexto, cabe 

rever aqui o ponto de vista de Danto (2006), que corrobora, de certa maneira, com a 

hierarquia da classe 709.  

Danto (2006) aponta como marca dos artistas contemporâneos o fato de não aderirem 

apenas uma linha de criatividade. Conscientes da história da arte e livres do seu fardo, os 

artistas não necessitam seguir uma narrativa determinada, pois não existe nada que invalide 

sua produção ou que a coloque como incorreta. Inclusive, aspectos formativos historicamente 

passados da arte podem compor sua produção e a mesma permanecerá contemporânea. A fala 

de Andy Warhol, vista anteriormente, sustenta este pensamento: “você pode ser um 

expressionista abstrato na semana que vem, ou um artista da pop art, ou um realista, sem 

achar que está desistindo de alguma coisa” (DANTO, 2006, p. 42). Observa-se assim a 

possibilidade de encaixar as publicações sobre um artista dentro do período que ele produz. 

Em sua descrição, a classe 709 instrui: “classifique aqui trabalhos finalizados de 

mídias-mistas e experimentais que não se encaixam facilmente em um meio reconhecido” 

(DEWEY, 2011, v. 3, p. 541, tradução nossa). Segundo Cunha (2005, p. 258), o termo 

“mídias-mistas” ou mixed-media está “associado à arte do século XX, que combina diferentes 

tipos de materiais ou, ainda, aquela que utiliza diversas formas de expressão, como, por 

exemplo, a Música, o movimento e Escultura ambiental. Neste sentido é sinônimo de 

intermédia e multimídia”. A expressão “meio reconhecido” refere-se às formas únicas de arte 

(arquitetura, escultura, desenho, pintura, gravura, fotografia e música). Porém, conforme 

verificado, é cada vez mais comum, na contemporaneidade, que a produção de um artista não 

se prenda a uma única forma de arte, o que pode gerar um esvaziamento das classes principais 

que tratam este assunto (710-780) e uma superlotação da classe 709. 

As notações que compõem a classe 709 abrigam estilos, movimentos e formas de arte. 

Os séculos XIX e XX são os mais detalhados, no entanto, apresentam questões temporais e 

falta de especificidade, que serão apresentadas a seguir. 
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5.2.1 Cobertura cronológica  

 

A classe 709 não segue rigorosamente uma cronologia dos estilos e dos movimentos 

da história da arte. Apresenta, em alternativa, subdivisões por séculos e décadas, conforme 

apresentado a seguir (Figura 12): 

 

Figura 12 – Parte das subdivisões da classe 709 

 
Fonte: Dewey (2011, v.3, p. 542-546), adaptado pela autora. 

 

O padrão temporal contemplado segue dos mais longos períodos (que incluem vários 

séculos) aos mais curtos (séculos e décadas únicos). O período de tempo mais utilizado nas 

notações da classe 709 é o século, contudo, a subdivisão por décadas é incluída nos séculos 

XX (.041-.049 – Períodos) e XXI, conforme apresentado acima. 

Green (2008, p. 1, tradução nossa) afirma que, mesmo arbitrária, estas divisões evitam 

inconveniências no arranjo das “[...] várias escolas de arte ativas em períodos de tempo 

sobrepostos” e, além disso, “[...] parecem servir bem para o tempo atual no qual o conceito de 

escolas de arte enfraqueceu”. Para a autora, “os períodos de tempo com base no século e na 

década têm a vantagem de não ter pretensão: eles não prometem nem sugerem um sentido que 

não possam cumprir” (GREEN, 2008, p. 3, tradução nossa). Dentro dos séculos a CDD inclui 

os movimentos e estilos que nele ocorreram. 

As divisões menores de tempo existem por muitas razões. Na arte moderna ocorrem 

devido “ao ritmo das mudanças tecnológicas, a comunicação e educação moderna, e valores 
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atuais que favorecem o pluralismo e a individualidade” (GREEN, 2008, p. 2, tradução nossa). 

A autora acrescenta que “poucos artistas modernos trabalham com um único estilo ou tradição 

durante toda sua carreira, o que não era comum a um ou dois séculos atrás”. Atkins (1990 

apud GREEN, p. 2, tradução nossa) informa que “em um gráfico mostrando os movimentos 

de arte ativos entre 1950 e 1990, trinta e oito movimentos [...] tiveram uma média de menos 

de quinze anos de atividade. Outros dezessete movimentos, com duração média de vinte e 

nove anos, ainda estavam ativos em 1990”. 

Na arte contemporânea, a organização cronológica é ainda mais complexa. Green 

(2008, p. 4, tradução nossa) aponta que o conceito de escolas ou estilos de arte não se aplica 

da mesma forma que no passado. “Segundo o Wadsworth Athenaeum Museum of Art, ‘a arte 

contemporânea inatamente resiste à classificação nas escolas, estilos nacionais e mídias 

associadas ao período da arte moderna [...]’; consequentemente, as exibições nos museus são 

‘frequentemente temática ou conceitualmente orientadas’”.   

Conforme revela Danto (2006), após o fim da arte, não existe mais uma narrativa 

progressiva que determine a produção artística e, portanto, sua representação temática torna-

se um problema na CDD. Ou seja, todas as publicações sobre arte contemporânea poderiam 

ser classificadas sobre uma mesma notação. As divisões por décadas propostas pela CDD 

tentam solucionar tal questão. Green (2008) acredita que se o padrão permanecer ativo e os 

espaços de tempo forem cada vez mais curtos, a subdivisões por década continuarão sendo 

usadas. 

Todas estas características direcionam para um maior detalhamento das classes que 

abrigam os períodos moderno e contemporâneo da história da arte. A classe 709.04 (Século 

XX, 1900-1999) determina: “classifique aqui arte moderna” e inclui 31 subdivisões para a 

movimentos e estilos, teoricamente, ligados ao período. Isto não significa, porém, que sejam 

contemplados 31 movimentos e estilos diferentes, já que algumas notações abrigam mais de 

um movimento, de duas formas diferentes: 1. uma notação generalista abriga vários 

movimentos e, em seguida, subdivisões incluem os mesmos movimentos de maneira 

individual; 2. uma notação abriga vários movimentos diferentes. Seguem os exemplos: 
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Caso 1: 

709.0404 - Expressionismo e Fauvismo 
709.04042 - Expressionismo 
709.04043 - Fauvismo 
  

Caso 2: 

709. 0407 - Mídias compostas e sensações 
Inclui: Arte Cinética, Multiple Art, Space Art, Estruturalismo. 

  

Imagina-se que, como consequência da determinação descrita na classe 709.04 – 

“classifique aqui arte moderna” –, a classe 709.05 indique a classificação da arte 

contemporânea, no entanto, isto não ocorre de maneira explícita.  

Por não seguir uma cronologia específica da história da arte e sim séculos, a CDD 

apresenta acontecimentos da arte contemporânea hierarquicamente ligados à arte moderna. De 

acordo com Cunha (2005, p. 230), arte moderna é uma classificação correspondente “aos 

movimentos artísticos ocorridos desde o início do século XX até, aproximadamente, os anos 

1960. A partir dessa data é utilizada a designação de Arte Contemporânea”. 

Serão analisadas, a seguir, as subdivisões da classe 709.04 de acordo com as 

especificidades históricas dos períodos moderno e contemporâneo. 

 

5.2.1.1 Especificidades históricas 

 

Em termos gerais, na classe 709 os movimentos e estilos inseridos nos séculos não 

possuem determinações cronológicas por escrito, todavia, seguem uma ordem aproximada 

conforme seus acontecimentos. Tal lógica é, aparentemente, seguida na classe 709.04. 

Tendo como base o Gráfico Histórico das Artes Plásticas Séculos XIX e XX de 

Morais34 (1991), organizou-se o quadro temporal abaixo (Figura 13), o qual será utilizado 

para avaliação do arranjo da classe. A cronologia de Morais (1991) contempla grande parte 

dos movimentos que aparecem na classe 709.04 da CDD. 

                                                           
34 Frederico Morais (Belo Horizonte, 1936- ) - crítico e historiador da arte. Radicado no Rio de Janeiro desde 

1966, foi coordenador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/RJ) e diretor da Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage (EAV). Autor de 39 livros sobre arte brasileira e latino-americana, Morais foi curador 
e cocurador de 83 exposições e eventos no Brasil e no exterior. Dentre as memoráveis exposições e eventos 
que organizou estão: Do Corpo à Terra e Domingos da Criação, considerados por muitos estudiosos como 
cruciais para o desenvolvimento recente da arte contemporânea nacional. Entre os anos 1975 e 1987, assinou 
uma coluna sobre artes plásticas no jornal O Globo. (RIBEIRO, 2013). 
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Toma-se também como premissa neste estudo, que o período da arte moderna inicia no 

século XX e encerra na década 1960 do próprio, dando início então a arte contemporânea, 

conforme afirma Cunha (2005). 

 

Figura 13 – Quadro temporal - Arte Século XX 

 
Fonte: Morais (1991), adaptado pela autora. 

 

Na comparação da classe com o quadro, diversas inconsistências temporais foram 

identificadas. Por exemplo: Construtivismo (de 1920) antecede o Dadaísmo (de 1916) e Pop 

Art (de 1956) antecede Happening (de 1952).  

Cripps (2011, p. 7), que executou comparação semelhante, indica como um problema 

o fato da Art Deco (de 1925) aparecer antes de Cubismo (de 1907/1914), Futurismo (de 1909) 

e Construtivismo (de 1920), pois isto não garante uma ordem cronológica adequada e a CDD 

não permite adaptações.  
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Além disso, a Art Deco aparece também antes dos assuntos Kitsch e Art Nouveau, 

todavia, os dois últimos aparecem em duas notações:  

 
 Art Nouveau - 709.0349 (dentro de Século XIX) 
              - 709.04014 (dentro de Século XX) 
 
 Kitsch - 709.0348 (dentro de Século XIX) 
                - 709.04013 (dentro de Século XX) 
 

O Art Nouveau é um estilo “[...] que se espalhou por toda a Europa, nas duas últimas 

decadas do século XIX e a primeira do XX. [...] A maior importância do Art Nouveau é sua 

rejeição ao historicismo do século XIX” (CUNHA, 2005, p. 230). Já o termo Kitsch tem 

origem alemã e significa lixo. Esse estilo começa propriamente com o chamado realismo 

burguês da pintura e escultura de Salão no século XIX e, em algum momento da década de 

1920, passa a definir formas da cultura popular e comercial (DUTTON, 2003; KITSCH, 

[2018]). 

Tanto o Art Nouveau quanto o Kitsch são exemplos interessantes de sobreposição de 

tempo que a CDD tenta evitar, pois atravessam dois séculos. No entanto, ao invés de 

determinar arbitrariamente a inclusão apenas no século de surgimento (XIX), a CDD oferece 

também uma notação no século XX, para classificar o período tardio de ambos. Na prática da 

representação temática, o que ocorre é a divisão das publicações que tratam o assunto em dois 

lugares distintos. Ou seja, publicações que se dediquem a apenas um dos períodos destes 

estilos (século XIX ou XX) serão abrigadas em cada uma das classes estabelecidas. Porém, 

caso uma publicação fale sobre o percurso histórico da Art Nouveau ou do Kitsch, abranjendo 

os dois séculos, uma das classes deverá ser inevitavelmente escolhida. 

Outras disparidades cronológicas foram localizadas. Considerando que o período da 

arte contemporânea inicia em 1960, nove movimentos/estilos/formas de arte contemporâneos 

aparecem hierarquicamente relacionados à classe 709.04 – que ordena a classificação da arte 

moderna. São eles: 

 
709.04058 - Minimalismo (de 1965) 
709.0407 - Estruturalismo (de 1960)*35 
709.04072 - Op Art (de 1960) 
709.04075 - Arte Conceitual (de 1969) 
709.040752 - Body Art (de 1970) 

                                                           
* Todos os termos com asterisco não foram citados por Morais (1991). A determinação de datas é proveniente de 

outras fontes, disponíveis nas Referências. 
35 O termo Estruturalismo está abrigado na notação 709.0407 (Mídias compostas e sensações).  
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709.040755 - Performance (de 1970)* 
709.04076 - Land Art (de 1960/70)* 
709.0482 – Livro de artista (déc. 60)*36 
709.04084 - Arte Postal (de 1970) 

 

Tais assuntos contemporâneos encontram-se inseridos entre os modernos, o que torna 

confusa a ordenação de estantes.  

Como nenhuma notação determina a classificação da arte contemporânea, pode-se 

supor que 709.04 compartilhe suas subdivisões com os movimentos/estilos/formas de arte dos 

dois períodos: moderno e contemporâneo. No entanto, a descrição desta classe cita apenas que 

ela se destina à classificação da arte moderna.  

Entende-se que a história da arte não é uma disciplina exata e, logicamente, existem 

visões diversificadas sobre a determinação do período que inicia a arte contemporânea e quais 

os movimentos fazem parte desta. Danto (2006) concorda com Cunha (2005) ao determinar 

que inicia-se, na década de 1960, uma nova era da arte e aponta a exposição de Andy Warhol 

(de 1964), como um marco. Tal exposição apresentava obras da Pop Art, o que 

consequentemente insere este movimento na arte contemporânea. 

A análise apresentada, no entanto, não coloca a Pop Art dentro deste período, pois, 

segundo Morais (1991), ela surge em 1956, quatro anos antes da cisão. Neste sentido, é 

coerente a afirmação de Green (2008, p. 3, tradução nossa): “no final, os períodos de tempo 

personalizados podem ser tão arbitrários quanto os períodos de tempo baseados no século ou 

na década”. É válido perceber, porém, que se as notações da classe 709.04 seguissem uma 

ordem aproximada conforme os acontecimentos da história da arte, o lapso verificado seria 

menor.  

Episódio semelhante ocorre com Ousider Art (Art Brut). A Figura 13 informa o ano de 

1945 como início do movimento, no entanto, Morais (1991, p. 23) explica: 

 
em texto para o catálogo da mostra de suas coleções, realizadas no Museu de Artes 
Decorativas de Paris, em 1967, o pintor Jean Dubuffet escreveu: “iniciadas em 1945, 
as coleções de Art Brut são constituídas por obras de pessoas estranhas ao ambiente 
cultural e resguardadas de suas influência”.  
 

Talvez o ano de 1967 possa ser considerado como início deste movimento, pois, até 

então, não havia conhecimento da comunidade artística sobre o trabalho de Dubuffet. Este 

pensamento pode esclarecer a colocação de Art Brut como a última notação – específica para 

movimentos – da classe 709.04.  

                                                           
36 “Livro de artista [...] constitui uma produção que se insere no campo dos novos meios, ao lado do vídeo, arte 

postal e poéticas visuais” (COSTA, 2006, p. 68).  
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Considerando o ano de 1967 como o mais adequado, Art Brut estaria posicionada 

hierarquicamente abaixo de Arte Postal, de 1970, o que mostra uma incoerência, ainda que 

muito menor do que se considerarmos o ano de 1945 como o surgimento deste movimento. 

Comprova-se assim que, ainda que a ordenação temporal seja a mais objetiva, as 

divisões dentro dos séculos não podem estar desacompanhadas de um estudo amplo da 

história da arte – não restrito a apenas um autor –, a fim de estabelecer uma sequência lógica 

dos fatos.  

O quadro temporal (Figura 13) não procura ser um levantamento exaustivo de todos os 

movimentos e estilos ocorridos no século XX, mas, ao compará-lo com a classe 709.04, 

constata-se a ausência de 50 movimentos em seu arranjo. Mesmo que nem todos os 

movimentos apresentados por Morais (1991) possuam o mesmo grau de relevância histórica, 

como o próprio autor reconhece, existem outros de grande importância que não são 

contemplados nas notações da CDD. Cripps (2011, p.8, tradução nossa) indica dois como 

exemplo: Pré-Raphaelitas e Bauhaus.  

 

5.2.1.2 Especificidades históricas: Brasil 

 

A análise proposta até aqui considerou apenas os aspectos internacionais da história da 

arte, pois são eles que compõem a Classificação Decimal de Dewey. Porém, o motivo da 

classe 709 restringir-se aos movimentos europeus e estadunidenses talvez não se deva apenas 

à visão limitada de Dewey e à perpetuação da mesma com as revisões da CDD. O censo 

comum pode colaborar para que esta perspectiva seja a mais difundida da história da arte, 

deixando as demais à margem. 

Contudo, tendo em vista o amplo uso da CDD também no Brasil, faz-se necessário um 

olhar direcionado à arte brasileira, a fim de identificar as dificuldades de representar 

tematicamente as publicações sobre o assunto.  

Morais (1991, p. 16-17, grifo nosso) apresenta ponderações que ajudam no 

embasamento das questões conceituais: 

 
A história da arte atua como um pêndulo. A um período de rigor e de disciplina 
corresponde outro, logo a seguir, de frivolidades e liberdades; a um período de 
maior abertura ao exterior segue-se outro, voltado para suas raízes nacionais. [...] 
Quando projetamos estas questões no Brasil, tudo fica mais complicado ainda, 
porque, aqui, os tempos da história da arte são outros. [...] Se aplicássemos à arte 
brasileira unicamente a terminologia vigente para a arte internacional, ficaríamos 
em posição absolutamente ancilar ou subsidiária, excluindo propostas 
especificamente nossas como a Antropofagia, o Tropicalismo e o Neoconcretismo. 
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Se a arte brasileira possui um panorama diferente da arte no exterior, então ela possui 

também uma cronologia própria. A Figura 14 apresenta um quadro temporal voltado a estas 

questões, ocorridas, particularmente, no século XX. 

 
Figura 14 – Quadro temporal - Arte Século XX - Brasil37 

 
Fonte: Morais (1991), adaptado pela autora. 

 

Com base no levantamento realizado por Costa (2006), acrescentam-se a estes 

acontecimentos artísticos, onze movimentos relevantes da segunda metade do século XX no 

Brasil, são eles: Abstração; Arte Concreta; Arte Cinética; Arte Neoconcreta; Abstração 

Informal; Novas Figurações; Hiper-realismo; Arte Povera; Arte Mínima; Arte Conceitual; 

Volta à pintura. 

A maioria destes termos foi vista na Figura 13, referente à arte ocorrida no exterior. 

Segundo Morais (1991), não é possível aplicar unicamente a terminologia da arte 

internacional para tratar a arte brasileira, contudo, ela também pode ser usada e tornou-se 

importante na designação dos acontecimentos da segunda metade do século XX. 

Entre os termos apontados por Costa (2006), seis são contemplados pela classe 709.04, 

ou seja, são passíveis de serem classificados sem complicações. Ex.: uma publicação sobre 

arte concreta brasileira pode ser classificada em 709.04056. Os demais assuntos mencionados 

pela autora e não citados na CDD são: Arte Neoconcreta; Novas Figurações; Hiper-realismo; 

Arte Povera; Volta à pintura. 

                                                           
37 O quadro apresenta não só movimentos e tendências, mas também acontecimentos, como exposições, e grupos 

de artistas que tiveram destaque no cenário artístico brasileiro do século XX. Na adaptação do original, não 
foram inseridos: entidades, instituições, cursos e artistas individuais. 
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Unindo estes termos com os outros apresentados na Figura 14, totalizam cinquenta e 

cinco acontecimentos artísticos relevantes ocorridos no Brasil e não mencionados no sistema 

de Dewey. Isto significa que publicações que contemplam estes assuntos não encontram 

representação temática adequada nas notações da CDD e, consequentemente, a unidade de 

informação que faz uso deste sistema necessita executar adaptações.  

Mais uma vez, o quadro temporal (Figura 14) não tem como pretensão um 

levantamento exaustivo de todos os acontecimentos ocorridos no Brasil, porém, fica nítido o 

tamanho da lacuna encontrada e o desafio de representar documentos com estas temáticas 

utilizando a CDD. 

 

5.3 O EMPREGO DA CLASSE 700 

 

 As brechas do Sistema de Classificação de Dewey não diminuem sua popularidade. 

No entanto, é exigido aos profissionais da informação certo grau de criatividade para colocá-

lo em funcionamento, principalmente em bibliotecas especializadas.  

Serão apresentadas, a seguir, algumas dificuldades relatadas e soluções encontradas 

por bibliotecas que possuem acervos direcionados às Artes. As edições da CDD utilizadas nos 

exemplos não correspondem a 23ª edição, tratada nesta dissertação, exceto o caso da 

biblioteca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A diversidade de edições não 

prejudica a compreensão dos fatos. 

Lawes e Olsson (2011) expõem em seu artigo o processo de reclassificação do acervo 

de Chelsea College of Art & Design Library. Inicialmente a biblioteca contava com um 

esquema próprio, contudo, ao ser transferida e fundida a outras três bibliotecas especializadas 

– em campos distintos das artes –, o maior desafio tornou-se organizar todos os acervos sob 

um esquema único de classificação.  

Como duas bibliotecas já utilizavam a CDD, esta foi uma escolha lógica, porém “[...] 

era reconhecido que o esquema precisaria ser modificado para atender as necessidades de um 

acervo especializado em artes” (LAWES; OLSSON, 2011, p. 36, tradução nossa).  

A equipe utilizou o processo de reclassificação como uma oportunidade de reavaliar 

algumas áreas da coleção. Na classificação anterior, publicações sobre livros de artista, arte 

múltipla e arte efêmera estavam todas sob a mesma notação. Utilizando a CDD, optou-se por 

separar tais assuntos. “A classificação padrão 709.04078 (Arte Múltipla), da 21ª edição da 

CDD, foi adotada para livros de artistas, enquanto as obras sobre arte múltipla e arte efêmera 
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foram classificadas em 709.040781, um número construído para manter uma sequência lógica 

nas prateleiras” (LAWES; OLSSON, 2011, p. 38, tradução nossa). 

Outro caso de reclassificação de acervo ocorreu na biblioteca de Surrey Institute of Art 

and Design. Spalding (2011) conta que o trabalho visava entregar à equipe e aos estudantes da 

instituição um sistema de classificação efetivo. Resumidamente, era necessário reclassificar a 

série 709.40922, área destinada aos artistas europeus, de acordo com a 22ª edição da CDD. 

Como resultado desta tarefa, três notações cresceram no acervo: 759 (Pintura - História, 

tratamento geográfico e biografia), 709.2 (Biografia) e 709.04074 (Happenings, 

Environments, Events). A reclassificação direcionou as publicações para classes mais 

apropriadas, eliminando a sobrecarga de publicações inseridas sob uma mesma notação 

(709.40922), facilitando, consequentemente, a busca destes itens. 

Dentre as novas notações, a classe 759 trouxe questionamentos à autora. Ao classificar 

pintores era necessário optar pelo país que deveria compor a notação: local nascimento dos 

artistas ou onde estavam no momento de sua morte (ex.: Wassily Kandinsky – 

Russia/França). A opção elegida pela equipe foi o local de nascimento. A escolha arbitrária é 

necessária pelo fato de não ser possível inserir na mesma notação da CDD dois países. Este 

consenso alcançado pela instituição necessita ser registrado a fim de que o padrão seja 

seguido.    

Polster (1976, p. 8, tradução nossa) relata questões encontradas ao classificar o acervo 

da biblioteca de American Crafts Council. A autora justifica a escolha pela CDD da seguinte 

maneira: “eu queria um sistema que fizesse nossos usuários se sentirem em casa e que 

permitisse fácil manipulação”.  

Modificações foram feitas de acordo com as necessidades dos usuários e para trazer 

consistência à área, conforme afirma Polster (1976). Por se tratar de uma biblioteca 

especializada em Artesanato, as notações referentes à Desenho técnico, Numismática, Música 

e Esportes foram utilizadas para abrigar outros assuntos, já que a biblioteca não possuía 

publicações sobre estes. Na reordenação do esquema, a classe 749 (Mobiliários e Acessórios), 

por exemplo, foi utilizada para artesanato em madeira. 

Cripps (2011, p.8, tradução nossa), sem tratar de nenhum acervo específico aponta 

falta de especificidade da CDD por não incluir movimentos importantes da arte – conforme 

visto no subtópico 5.2.1.1 desta dissertação. A autora soluciona estas omissões utilizando as 

notações vazias do esquema. Defende que adaptações assim evitam que tópicos específicos 

sejam classificados entre os mais amplos. Sugere, por exemplo: “709.03424 localizaria os 
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Pré-Raphaelitas na arte do século XIX, após Romantismo, e 709.04022 poderia ser usado para 

Bauhaus, inserindo o movimento após Funcionalismo”.  

 
As facilidades de criação de notações em Dewey tem, definitivamente, um potencial 
muito maior do que o permitido para acomodar múltiplos assuntos e refletir a 
relação dentre eles. Uma melhor utilização pode ser atingida pela adaptação, mas 
precisa ser exercitada. Um exemplo é a notação 709.4503 que pode significar tanto 
arte italiana de 1500, quanto enciclopédia de arte italiana. Se isto não for notado, o 
resultado pode ser uma seção da biblioteca com ordenação de estantes muito 
estranha. (CRIPPS, 2011, p. 10, tradução nossa). 
 

A biblioteca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro utilizou a 23ª edição da 

CDD para organizar seu acervo. Notou-se, de uma maneira geral, que a classificação de 

Dewey segue uma lógica que pouco auxilia o arranjo de publicações sobre Artes. Aplicou-se, 

portanto, algumas modificações a fim de auxiliar o processo de classificação e posterior 

localização dos documentos. Seguem abaixo alguns exemplos.  

 A 23ª edição da CDD não inclui em suas notações o movimento Neoconcreto. 

Originário do Brasil, é um exemplo de movimento artístico de grande relevância que, para ser 

classificado com o sistema de Dewey, este, obrigatoriamente, necessita de uma adaptação. 

Para solucionar esta questão, a biblioteca do MAM RJ optou por inserir Neoconcretismo na 

classe 709.04056, junto à Nonobjectivity e Concrete Art.  

Apesar de possuírem nomes semelhantes, a Arte Concreta (Concrete Art) e o 

Neoconcretismo são movimentos distintos. “O manifesto neoconcreto [...]: trata-se de uma 

tomada de posição crítica frente ao desvio mecanicista da arte concreta. Mas trata-se também 

de defender uma arte não-figurativa, de linguagem geométrica, contra tendências 

irracionalistas de qualquer espécie” (BRITO, 1985, p. 11). Dois movimentos distintos 

abrigados sobre a mesma notação pode causar estranheza ao usuário, todavia, na tentativa de 

aproveitar as notações existentes ao invés de criar novas, a adaptação torna-se válida. 

 As formas de arte Instalação, Intervenção e Site-Specific também não foram 

contempladas, com esta nomenclatura, em nenhuma notação da 23ª edição da CDD. Por 

estarem presentes de forma bem marcante na produção contemporânea da arte, o acervo 

contava com diversas publicações que abordavam estas temáticas e as mesmas precisavam de 

abrigo na classificação de Dewey.  

A classe 709.04074 dedicada a Happenings, Environments, Events foi escolhida para 

acolher para estes assuntos, por dois motivos: 1. Environments é um termo alternativo para 

Instalação (ENVIRONMENTS, [2019]); 2. Happening e Events poderiam ser abrigados junto 

à Performance Art na classe 709.040755, pois são formas de arte próximas. Contudo, para 

evitar que diversas publicações tivessem o mesmo número de classificação, tratando-se de 

formas de arte diferentes, optou-se por acrescentar após a notação as siglas: INS (referente à 
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instalação, incluindo Environments); INT (referente à Intervenção); SS (referente à Site-

Specific).   

Considerando que a biblioteca possuía diversas publicações sobre estes assuntos, 

muitas delas tratavam de artistas individuais que produziam estas formas de arte. Na falta de 

uma notação para classificá-los, a biblioteca passou a usar 709.04074 para este fim.  

A classificação de artistas individuais foi indicada por Cripps (2011) como o possível 

aspecto menos satisfatório da classe 700 e este estudo se posiciona de acordo com este 

comentário. Conforme visto anteriormente, a produção de um artista não está necessariamente 

limitada a uma única forma de arte. Por este motivo, a fim de evitar uma possível dispersão de 

publicações sobre um mesmo artista no acervo, a biblioteca do MAM RJ optou por classificar 

o artista e não a publicação. Isto é, atribui-se um número fixo aos artistas individuais tomando 

como base: a forma de arte que mais produziu, a que é mais marcante no conjunto de sua obra 

ou a mais recente.  

O número fixo de artista é composto ainda pelo período temporal onde este realizou 

maior parte de sua produção e sua nacionalidade. A fórmula final utilizada pela biblioteca é: 

forma de arte + período histórico + nacionalidade. A inclusão dos dois últimos itens visa 

seguir o princípio básico da classificação descrito por Piedade (1983, p. 16) “[...] dividir em 

grupos ou classes, segundo as diferenças e semelhanças”. Assim, artistas que produziram em 

determinado momento histórico e possuem determinada nacionalidade ficarão junto a seus 

pares. Tal determinação evita uma ordenação de estante onde obras sobre Michelangelo 

fiquem ao lado de Joan Miró, conforme criticou Cripps (2011, p. 9). 

 Ainda que haja uma pesquisa para definir estes critérios, o mesmo é subjetivo e a 

decisão é arbitrária. Isto ocorre, pois pode não ser possível quantificar o que o artista mais 

produziu, não haver consenso sobre sua obra mais relevante ou seus trabalhos mais recentes 

transitarem entre as diversas formas de arte. Além disso, é possível que um artista possua 

dupla nacionalidade e que sua produção atravesse dois séculos e seja igualmente dividida. 

Apesar disto, a aplicação desta regra mostra-se eficaz na organização do acervo, uma vez que 

a classificação de Dewey não permite que a notação comporte mais de um assunto.  

Por exemplo, a artista Anna Maria Maiolino (1942- ) é desenhista, gravurista, pintora, 

escultora e realiza instalações (ANNA, [2019]). Sua obra é extensa e muito diversificada o 

que dificulta sua classificação, portanto, o critério utilizado foi sua produção mais recente: 

instalação. Todas as publicações que tratam a artista de maneira individual são classificadas 

sob a notação 709.040740981INS (Figura 15). 

 
 



101 

 

Figura 15 – Número de classificação fixo de Anna Maria Maiolino. 

    Fonte: Elaborado pela autora 
 

Neste caso, o período temporal não é acrescentado, pois a forma de arte Instalação não 

atravessa diversos momentos da história da arte, como ocorre com a Pintura, por exemplo. O 

surgimento da Instalação se dá entre as décadas de 1950 e 1960 (INSTALLATION, [2019]). 

O mesmo ocorre quando a classificação de uma artista é performance, como é o caso 

de Márcia X (1959-2005). Seu trabalho é composto por instalações, objetos, desenhos e 

performances (MÁRCIA, [2019]), todavia esta última forma de arte teve destaque em sua 

produção. Seu número de classificação é 709.0407550981 (Figura 16).   

 
Figura 16 – Número de classificação fixo de Márcia X. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
Uma vez que as notações da classe 709 passaram a abrigar artistas individuais, as 

publicações que tratavam estes assuntos, sem um artista específico, precisavam ser 

classificadas de outra maneira, a fim de manter clareza na ordenação das estantes. Assim, 

estes assuntos foram transferidos para a classe 700, que abriga arte de uma forma geral, 

utilizando a tabela oferecida na classe 709 para compor a notação. A fórmula passou a ser: 

700+tabela 709. A Figura 17 exemplifica este caso. 

 
Figura 17 - Exemplo de adaptação da classe 700 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Esta adaptação ocasionou a suspensão do uso da tabela 1 para evitar uma possível 

duplicação de notações. Outros ajustes foram realizados para suprir esta ausência também. 
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Ainda sobre os artistas individuais, o último exemplo a ser apresentado será Adriana 

Varejão (1964-), pintora, desenhista e fotógrafa (ADRIANA, [2019]). Entre suas obras, as 

pinturas ganharam notoriedade, portanto, sua classificação é: 759.070981 (Figura 18).  

 
Figura 18 – Número de classificação fixo de Adriana Varejão. 

Fonte: Elaborado pela autora 
  

A CDD indica que as publicações sobre pinturas, que incluam a localização 

geográfica, e sobre pintores sejam classificadas sob a mesma notação (759.1 - 759.9). Para 

evitar que estas obras se misturassem na ordenação das estantes, a biblioteca do MAM RJ 

realizou mais uma adaptação no sistema de Dewey.  

A classe 750.9 (History, geographic treatment, biography) passou a ser utilizada para 

pintura e 759 (History, geographic treatment, biography) para os pintores. As classes 

possuem a mesma descrição, pois a primeira (750.9) foi descontinuada pela CDD e esta indica 

o uso da classe 759 em seu lugar. Todavia, optou-se por retomar o uso desta classe deixando a 

notação 759 exclusiva para os pintores. Em ambas, a localização geográfica pode ser 

acrescentada utilizando a tabela 2. 

A classe 759 apresenta uma tabela temporal exclusiva. Para facilitar a construção do 

número de classificação fixo dos pintores, a biblioteca faz uso desta tabela e acrescenta a 

nacionalidade utilizando a tabela 2, conforme exemplo apresentado na Figura 18.                                                                                               

 Com tantos ajustes propostos, a Biblioteca do Museu de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro adotou um documento que apresenta estas alterações e norteia o trabalho diário de 

classificação do acervo.  

O uso da classe 700 da Classificação Decimal de Dewey para classificação das artes 

mostra-se insuficiente quanto a seu arranjo hierárquico, abrangência e especificidade dos 

assuntos que aborda. Estes problemas, apesar de terem sido potencializados na 

contemporaneidade, não surgiram neste período. As limitações da classe 700 poderiam causar 

imprecisão na ordenação de publicações também em séculos passados, conforme visto no 

exemplo de Leonardo da Vinci, exposto no subcapítulo 5.1.2. 

A rigidez refletida nas notações construídas com este esquema de classificação impõe 

ao acervo bibliográfico uma organização por vezes ilógica do ponto de vista da história da 
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arte. Os exemplos apresentados nesta dissertação não pretendem dar conta de todas as 

incongruências presentes na classe 700 do sistema de Dewey, mas apresentar questões que 

não se restringem a classificação de acervos especializados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação buscou compreender em que aspectos a CDD nos parece 

insuficiente para a classificação das Artes na contemporaneidade. O percurso traçado pelos 

capítulos abordou inicialmente o desenvolvimento histórico das classificações do 

conhecimento no Ocidente até a criação e estabelecimento do sistema de Dewey. 

Confirmaram-se as influências de Bacon, Hegel e Harris neste processo, sendo este último sua 

fonte mais imediata. Em seguida, a investigação tomou o mote da Arte para aproximar as 

ideias filosóficas destas três personalidades mostrando as contribuições que trouxeram à 

Dewey na concepção da classe 700 de seu esquema. O capítulo seguinte tratou a Arte e sua 

perspectiva estética, desde o século XIX até o momento atual marcado pelo pluralismo. Ao 

oferecer um panorama das questões deste campo do saber, tal estudo auxiliou o 

desenvolvimento do último capítulo desta dissertação, onde foram apresentadas as limitações 

da Classificação Decimal de Dewey em seu uso prático, isto é, sua aplicação para ordenação 

de acervos bibliográficos. 

Do ponto de vista da organização do conhecimento, as insuficiências da CDD não são 

uma exceção do campo das Artes e sim uma regra presente em todas as disciplinas que 

aborda. Congelar um aspecto do conhecimento para fins pragmáticos de classificação de 

publicações é uma contradição inerente em uma sociedade dinâmica. Ao trazer à luz os 

problemas da classificação das Artes, propôs-se a avaliação de uma parte específica da CDD, 

pontuando o contexto filosófico em que está inserida, os aspectos insuficientes que carrega e 

as dificuldades que isto gera no emprego da classe 700.    

Na análise filosófica de criação da CDD aqui construída, a aproximação do Sistema 

das Artes de Hegel da classe 700 de Dewey – pautada no artigo de Graziano (1959) – 

levantou o questionamento de um tópico difundido, a nível nacional, pela literatura da área 

organização do conhecimento: a classificação das ciências proposta por Bacon no século 

XVII foi base forte das principais classificações bibliográficas desenvolvidas no século XIX, 

especificamente nos Estados Unidos, com destaque para as classificações de Harris e Dewey. 

Ao aproximar Hegel de Dewey e confirmar sua influência, o protagonismo exclusivo de 

Bacon se desfez. Tendo em vista, portanto, que as classificações bibliográficas nasceram das 

classificações filosóficas, é possível atribuir à classe 700 de Dewey tanto a presença da 

Classificação de Bacon quanto do Sistema das Artes de Hegel – ambos intermediados por 

Harris.  
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A proeminência de Hegel não está apenas na classificação de Dewey. No campo das 

Artes, sua teoria sobre a morte ou fim da arte, desenvolvida no século XIX, é retomada no 

século XX por críticos e historiadores da arte contemporâneos, frente às novas experiências 

artísticas vivenciadas. Hegel relaciona a palavra “fim” ao término do momento histórico em 

que a produção artística está inserida. O que se encerra ou se transforma é a forma de pensar 

de uma sociedade que, dando lugar a uma nova consciência, produz outro tipo de arte. O 

objeto artístico, por sua vez, continua a existir e ter o seu valor.  

Arthur Danto, filósofo e crítico de arte norte americano contemporâneo, assimila o 

pensamento hegeliano propondo uma nova interpretação do fim da arte. O que se encerra, por 

sua vez, é a maneira como a história da arte foi concebida: uma narrativa sequencial de fases. 

A contemporaneidade apresenta não mais de uma nova era da arte e sim um novo tipo de era, 

um momento de profundo pluralismo e tolerância, onde tudo pode ser arte. Incapaz de ser 

identificada apenas por sua forma, a arte impõe o seu contexto e o seu conteúdo para ser 

reconhecida. A quebra com os padrões estéticos direciona a um novo pensamento filosófico 

que se dedica a explicar os motivos que tornam algo uma obra de arte.  

As classes da CDD refletem o regime de verdade de seu tempo, ou seja, o modelo 

civilizatório patriarcal, branco e cristão que permeava o ocidente no século XIX. O contexto 

histórico de sua criação respeita limites espaços-temporais específicos, logo, possui um 

caráter passageiro, uma vez que o pensamento se transforma ao longo do tempo. No momento 

em que se torna pluralista, a arte não encontra abrigo no sistema monolítico de Dewey, devido 

à rigidez de sua estrutura hierárquica e a decorrente impossibilidade de seu esquema se 

adaptar a novos cenários. 

Na prática, a classificação das Artes na 23ª edição da CDD determina como classes 

principais as formas únicas das artes: arquitetura, escultura, desenho, pintura, gravura, 

fotografia e música. Tal posicionamento hierárquico que destaca certas formas de arte em 

detrimento de outras, não encontra respaldo no pensamento contemporâneo uma vez que tudo 

poder ser arte.  

Os temas da contemporaneidade trouxeram novas dificuldades ao emprego da 

classificação de Dewey para representação temática da informação em Arte. No entanto, 

questões de cunho estrutural apresentam, desde sua criação, insuficiências para tratar este 

assunto, conforme revelado no desafio de manter reunidas as obras sobre um artista que 

produz mais de uma forma de arte.  

Como consequência do regime de verdade no qual foi criado, o viés direcionado por 

Dewey para formação da classe 700 privilegia os aspectos cristãos e norte-americanos, 
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desconsiderando outras religiões e nacionalidades, uma vez que desenvolve mais tópicos 

relacionados a esta crença e cultura, e prioriza o posicionamento primário desta nação seguida 

das demais em certas subdivisões geográficas. 

Em relação à abrangência e especificidade dos assuntos abordados na classe 700, o 

domínio das perspectivas eurocêntricas e norte-americanas faz-se presente em seu 

desenvolvimento, o que, consequentemente, deixa de fora conteúdos relevantes a nível 

mundial. Esta cobertura restrita, ainda assim desconsidera movimentos de grande destaque e 

formas de arte marcantes. As lacunas tornam-se visíveis na classe 709 que apresenta uma 

ordenação cronológica dos períodos da história da arte, abrigando estilos, movimentos e 

formas de arte, desde a pré-história até o século XXI. A presente dissertação ilustra as 

insuficiências fora da perspectiva dominante apresentando as especificidades históricas da 

arte no Brasil, trazendo casos de movimentos artísticos relevantes que não são contemplados 

na CDD, como o Neoconcretismo, por exemplo. Omissões como esta obrigam os 

profissionais da informação que fazem uso do sistema de Dewey a realizar adaptações ao 

mesmo.   

A hierarquia proposta pela CDD apresenta uma série de inconsistências temporais que 

tornam confusa a ordenação de estantes, como: o arranjo da classe misturar os períodos 

históricos, quebrando o pragmatismo deste tipo de organização e levando a inserção de 

assuntos contemporâneos entre os modernos; e a duplicação de notações sobre um mesmo 

assunto com o intuito de cobrir séculos diferentes, o que gera, na prática da classificação, a 

divisão das publicações sobre o mesmo tema em dois lugares distintos.  

Ainda sobre desdobramentos hierárquicos, concluiu-se que as classes dedicadas aos 

esportes, jogos eletrônicos e jogos de azar não encontram uma relação de proximidade com as 

Artes que dê solidez ao seu posicionamento, gerando notações destoantes do contexto geral da 

classe 700.    

Os problemas estruturais da CDD não diminuem sua popularidade, sendo o sistema de 

classificação bibliográfica mais utilizado mundialmente. As atualizações da classe Artes, a 

cada nova edição da CDD, cobrem problemas pontuais, sem suprir as reais necessidades da 

área. O emprego deste sistema para ordenação de publicações sobre esta temática sobrevive 

da criatividade das adaptações realizadas pelas instituições que fazem uso dele, conforme 

apresentado nesta dissertação. Não se sugere aqui qualquer mudança ou abandono deste 

sistema em prol de outro que atenda mais adequadamente às demandas da Arte, posto que ao 

ser estabelecido em uma instituição, um sistema de classificação dificilmente é alterado 
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devido aos custos desta mudança. Ao apontar as origens, desenvolvimento e inegáveis 

insuficiências da CDD, este estudo pode colaborar no aprimoramento de seu uso.  

A notoriedade da CDD deve-se a dedicação de Dewey na construção de uma rede de 

elementos heterogêneos que proporcionou visibilidade e aceitação de seu sistema. Sua 

consecutiva onipresença viabiliza novas possibilidades de pesquisa considerando o âmbito da 

classificação das Artes, como: identificar as razões que tornam a CDD uma escolha frequente 

para classificação dos assuntos atinentes à arte, ainda que sejam necessárias adaptações para 

desviar suas limitações; analisar as possibilidades de classificação para livros de artistas, 

livros objetos e novas mídias utilizando o sistema de Dewey; elaborar um estudo de caso 

comparativo entre as classificações das Artes em acervos museológicos e bibliográficos, em 

uma instituição cultural que tenha ambos e faça uso da CDD; aproximar as classes 700 e 800, 

Artes e Literatura, do esquema de Dewey, buscando compreender o desenvolvimento delas 

enquanto classificações pragmáticas voltadas à organização bibliográfica. 

É característica da era em que vivemos a rejeição e o questionamento de verdades 

universais, o que, logicamente, impossibilita a utilização de um sistema de classificação com 

este traço.  

Tentando responder as questões contemporâneas, Francis Miksa idealizou a 

construção de um sistema baseado na diversidade ao invés da universalidade. Miksa defende 

não ser possível fazer uma classificação única e, portanto, todos devem assumir alguma 

responsabilidade nisso. Devemos olhar para a diversidade dos grupos que utilizam as 

bibliotecas e aplicar soluções opcionais, parciais e locais que os atendam, pois se falhamos em 

tornar os materiais acessíveis a diferentes grupos e culturas, somos cúmplices nas falhas de 

nossas classificações. (OLSON, 2001).  

Cabe ressaltar aqui a importância de registrar sistematicamente as soluções 

encontradas, a fim de instruir os profissionais que lidam com os Sistemas de Classificação, a 

dar continuidade às normas estabelecidas e possibilitar a cooperação entre instituições com 

questões semelhantes. 

O classificador será sempre um sujeito exposto à cultura e ao tempo em que vive, mas 

é possível pensar em meios de otimização dos sistemas de classificação bibliográficos já 

existentes e na criação de novos mais flexíveis.  
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