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RESUMO 

 

 

Os sistemas de classificação se configuram como instrumentos que servem ao tratamento 

temático da informação, cumprindo o duplo papel de organizar sistematicamente o 

conhecimento e de organizar tematicamente objetos informacionais. A representação da 

informação é uma atividade que está inserida tanto no contexto tradicional como no contexto 

virtual e a classificação é o instrumento que viabiliza a organização da informação 

independente do seu suporte informacional. O presente estudo tem como objetivo investigar 

as atuais tendências de organização da informação temática no contexto virtual, a fim de 

verificar a existência ou não de instrumentos de representação temática baseados em 

conceitos de classificação. A análise foi conceitualmente amparada pela literatura das áreas de 

classificação bibliográfica e bibliotecas virtuais e respaldada empiricamente pela observação 

investigativa realizada na Biblioteca Virtual em Saúde e seus respectivos portais. Constatou-

se que os princípios classificatórios estão presentes neste ambiente virtual através do 

estabelecimento de estruturas e dos tipos de relacionamentos entre os conceitos-descritores 

seja na navegação da busca seja na navegação dos resultados da busca.  

 

 

Palavras-chave: Organização da informação. Classificação bibliográfica. Bibliotecas 

virtuais. Bibliotecas virtuais em saúde. Descritores em ciências da saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Classification systems are instruments that serve the subject approach to information, 

fulfilling the dual role of organizing the knowledge systematically and organizing 

thematically informational tools. The information representation is an activity that is 

embedded both in the traditional and in the virtual contexts; classification is the instrument 

which enables the organization of the information regardless of its informational support. The 

present study aims to investigate current trends in the subject approach to information, taking 

into consideration the virtual context, in order to, whether or not, verify the existence of 

thematic representation instruments based on classification concepts. The analysis was 

conceptually supported by the literature in the areas of bibliographic classification and virtual 

libraries, supported empirically by investigative observations made in the “Virtual Health 

Library” and its respective portals. It was noticed that the classificatory principles are present 

in the virtual environment through the establishment of structures and types of relationships 

between descriptors-concepts, either in search navigation or in the navigation of the obtained 

results.                                               

 

 

Key-Words: Information organization. Bibliographic classification. Virtual libraries. Virtual 

health libraries. Descriptors in health sciences. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A organização da informação é um espaço investigativo que integra o universo 

biblioteconômico e ocupa lugar central no desenvolvimento teórico e prático da área, 

desempenhando a função de intermediação entre a informação e o usuário. Este espaço 

investigativo está dividido em dois vieses: a representação descritiva e a representação 

temática. A representação descritiva tem como base as entradas que descrevem formalmente 

os itens documentais, tais como autor, título, data de publicação etc. A representação temática 

lida com o conteúdo informacional do documento e abarca a análise documentária, elaboração 

de tesauros e sistemas de classificação. Na Biblioteconomia, a representação descritiva é 

estudada em disciplinas ligadas à catalogação, ao passo que a representação temática tem seu 

foco voltado às disciplinas de classificação, indexação e linguagens documentárias.  

O presente estudo centra atenção na organização temática da informação, mais 

especificamente nas classificações de assunto, também conhecidas como classificações 

bibliográficas ou linguagens documentárias notacionais.  

Os sistemas de classificação se configuram como instrumentos que servem ao 

tratamento temático da informação, e cumprem o duplo papel de organizar sistematicamente o 

conhecimento e de organizar tematicamente os objetos informacionais em coleções. Portanto, 

tem por função descrever tematicamente o conteúdo dos documentos, por meio da 

representação padronizada de seus assuntos, para sua posterior recuperação. 

O aparecimento da Internet propiciou a comunicação científica em rede e, 

consequentemente, a proliferação de conteúdos informacionais em suportes digitais e em 

ambientes virtuais. A partir de então, as bibliotecas passaram a incorporar serviços e sistemas 

automatizados, a fim de atender às necessidades de informação de maneira rápida e eficaz. A 

evolução das tecnologias de informação impulsionou o surgimento das bibliotecas virtuais, 

potencializando o acesso à informação de maneira remota.  

Assim como as bibliotecas tradicionais, as bibliotecas virtuais, do ponto de vista 

temático, não dispensam o auxílio de instrumentos que possibilitam a recuperação de 

informações por meio de seus assuntos e conhecimentos. Entretanto, faz-se necessário 

analisar as novas manifestações e funções das classificações no ambiente digital/virtual e 

compreender as novas dimensões das atividades de coleta, busca e acesso à 

informação/conhecimento. Neste cenário, é possível deduzir que a classificação ainda exerce 

papel fundamental, mesmo em ambiências virtuais, na organização e na representação do 
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conhecimento. Tal fato demanda estudos que reflitam a área de sistemas de organização do 

conhecimento no mundo atual (SOUZA, 2000). 

Diante dessa configuração de mudanças tecnológicas, a realização de um estudo que 

pretende compreender qual papel as classificações desempenham hoje em ambientes virtuais 

pode emergir como contribuição relevante ao campo epistemológico da organização da 

informação e ao universo biblioteconômico, o que, por si só, justifica a realização deste 

trabalho.  A carência no que se refere à compreensão de como as classificações se manifestam 

nas bibliotecas virtuais, por exemplo, é uma situação problemática que pode acarretar em falta 

de esclarecimentos conceituais a esse respeito, fato que pode comprometer a consonância da 

área de organização da informação com a realidade atual das bibliotecas em rede.  

Uma vez que o papel consagrado às classificações tradicionais de assuntos foi o de 

ordenação e localização física dos documentos nas coleções de bibliotecas, o problema aqui 

colocado é - o que aconteceu com as classificações nas bibliotecas virtuais, cujas funções de 

localização se reconfiguraram com as possibilidades informáticas? Nesse sentido, pretende-se, 

aqui, levantar elementos para responder a seguinte pergunta: qual o papel das classificações, 

ou dos princípios classificatórios, na organização temática da informação em ambientes 

virtuais? 

Nesse sentido, persegue-se o objetivo de investigar as atuais tendências de organização 

da informação temática no contexto virtual, a fim de verificar a existência ou não de 

instrumentos de representação temática baseados em conceitos de classificação. Para tanto, foi 

realizada uma reflexão teórica a partir da literatura da área e uma análise de uma biblioteca 

virtual da Bireme (Biblioteca Regional de Medicina). 

Alguns objetivos de caráter específico também foram perseguidos: a) verificar a 

função da classificação em bibliotecas tradicionais e virtuais; b) traçar o perfil das bibliotecas 

virtuais; c) analisar as novas tendências da classificação em bibliotecas virtuais e; d) 

identificar instrumentos de organização e recuperação de informações em bibliotecas virtuais. 

Do ponto de vista metodológico, conforme exposto acima, trata-se de uma reflexão 

sobre as atuais tendências da organização da informação no contexto virtual. Tal reflexão foi 

conceitualmente amparada pela literatura das áreas de classificação bibliográfica e bibliotecas 

virtuais e respaldada empiricamente pela observação investigativa realizada na Biblioteca 

Virtual em Saúde e seus respectivos portais.  

Estruturalmente, este relato de pesquisa está organizado por esta introdução, pelo 

capítulo 2, que expõe os marcos histórico e conceitual da classificação; pelo capítulo 3, que 

versa a respeito das biblioitecas virtuais, bem como a sua organização e tratamento da 
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informação e; pelo capítulo 4, que apresenta o panorama das bibliotecas virtuais em saúde 

juntamente com a análise da aplicação de instrumentos de representação temática para a 

organização e recuperação da informação. Por fim, seguem-se as considerações finais e as 

referências que embasaram o presente trabalho.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

2 CLASSIFICAÇÃO: marcos  histórico e conceitual 
 

 

A classificação é um processo que está presente no cotidiano humano, que nos faz 

pensar, agir e organizar o que conhecemos; portanto, é um processo de agrupamento de coisas 

e objetos que se estabelece através de critérios. A organização na sociedade exige do ser 

humano diferentes tipos de classificações que variam desde uma atividade simples a uma 

atividade mais complexa. Portanto, isso dependerá para qual propósito essa classificação está 

destinada. (Langridge, 1977).  

A classificação, segundo Piedade (1983), está alicerçada sob quatro aspectos: 

características, modo de compilação, finalidade e campo de conhecimento. As características 

escolhidas para a base da classificação podem naturais – oriundas de característica natural, ou 

artificiais – de características mutáveis. Em relação modo de compilação podem ser dedutivos 

ou indutivos. As finalidades podem ser: filosófica ou bibliográfica; o campo de pode abranger 

o conhecimento numa ordem geral ou especializada.  

Na parte que segue, será apresentado um breve panorama histórico-conceitual sobre as 

finalidades de classificação existentes, a fim de se compreender a divisão do conhecimento e 

sua reflexão na organização das coleções de bibliotecas (tradicionais e virtuais). 

 

2.1 Classificação filosófica 

 

As classificações filosóficas ou classificações do conhecimento possuem a finalidade 

de definir e hierarquizar o conhecimento, na ordem das ciências ou a ordem das coisas. 

Segundo Piedade as classificações  

surgiram quando os sábios compreenderam que o Universo é um sistema harmônico, 

cujas partes estão dispostas em relação ao todo, que há uma hierarquia das causas e 

dos princípios (1983, p. 61).  
 

O primeiro filósofo, conforme relatado por Piedade (1983), a voltar seus olhares sob a 

classificação das ciências foi Platão (427-347 a.C.), que em sua obra República, dividiu o 

conhecimento em: Física, Ética e Lógica. Porém foram as contribuições de Aristóteles, que 

traçaram as diversas diretrizes no âmbito da classificação do conhecimento durante muito 

tempo.  

Aristóteles (384.322 a.C.), filósofo grego da Antiguidade Clássica, concebeu 

inicialmente a classificação como um exercício formal do ser. Partindo deste pressuposto, ele 

estabeleceu uma determinação formal do ser, composto por dez categorias: substância, 

quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, estado, ação e sofrimento da ação. 
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Também foram instituídos cinco níveis do aspecto material do ser, que são eles: natureza 

morta, seres vivos – animais e vegetais, seres intelectuais, seres divinos. Este sistema de 

níveis influenciou diretamente em outros sistemas de classificação tais como do de R. Bacon 

(1214?-1294) e na Colon Classification (1933) de S. R. Ranganathan (1892-1972). 

(SCHREINER, 1979).  

Os cinco predicáveis – também instituído por Aristóteles - culminou na criação de um 

sistema de níveis, composto por gêneros, espécies e sub-espécies inspirados nos estudos de 

Platão. Foi Porfírio, filósofo grego do século IV, que se fundamentou em cinco predicáveis de 

Aristóteles, que são eles: gênero, espécie, diferença, próprio e acidente para a construção de 

sua “árvore” de substâncias. Porfírio partiu de uma categoria geral, dividindo-as em 

categorias que agrupam características semelhantes até se chegar a um conceito individual 

(SCHREINER, 1979). Esta abordagem – dos cinco predicáveis e da árvore de substâncias -, 

influenciou diretamente as classificações bibliográficas, sendo um princípio “utilizado para 

subdivisão de uma faceta ou categoria formal nas modernas classificações facetadas.” 

(SCHREINER, 1979). 

    Outro esquema instituído por Aristóteles foi o esquema tripartitivo de classificação, 

que dividia o conhecimento em Ciências Teóricas, Ciências Práticas e Ciências Produtivas. 

As Ciências Teóricas tratam de constatar a verdade envolvendo a Matemática, Física e 

Teologia; as Ciências Práticas determinam as regras dos nossos atos através da Moral ou 

Ética, Economia e Política; as Ciências Produtivas indicam os meios de uso na produção de 

obras exteriores pela Retórica, Poética e Dialética (PIEDADE, 1983). Tais divisões 

possivelmente foram criadas de acordo com as capacidades do homem em pensar, agir e 

fazer.  

Na Idade Média, as escolas clássicas se basearam em conceitos da Trilogia grega e na 

divisão das ciências concebida por Cassidoro. Cassidoro (468-575) era um filósofo que 

apresentou sua versão de divisão das ciências da seguinte forma: Artes ou Ciências 

Sermoniais (ciência da palavra) e Ciências reais (ciências das coisas). Deste modo, o ensino 

dividiu-se em dois grupos: Trivium e Quadrivium. O primeiro grau de estudo do trivium 

compreendia a Gramática, Dialética e Retórica. Já o quadrivium era um estudo mais 

aprofundado que envolvia estudos procedentes da Geometria, Aritmética, Astronomia e 

Música. Essas disciplinas eram estudos preparatórios para estudos de faculdades superiores 

(PIEDADE, 1983; MONTEIRO; GIRALDES, 2008). 

Dentre as classificações filosóficas mais importantes, podemos citar o esquema de 

classificação do conhecimento criado por Francis Bacon em 1605, que divide as ciências 
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segundo as faculdades humanas: Memória, Imaginação e Razão. A Memória compreende a 

História Natural, História Civil e História Sagrada; a Imaginação produz Poesia, sendo 

dividida em Narrativa, Dramática e Parabólica; a Razão cria Filosofia, subdividida em Divina, 

Natural, Humana e Teologia. (PIEDADE, 1983). “Sua detalhada classificação foi a base para 

a criação de instrumentos destinados à organização e transferência do conhecimento” 

(SCHREINER, 1979, p.197). 

Durante o século XIX as classificações tiveram um foco voltado para o positivismo, 

fundamentando-se na natureza dos fenômenos. Uma das obras que mais se destacaram nesta 

época foi a de Augusto Comte (1798-1857).  

Augusto Comte dividiu as ciências em abstratas (fundamentais) e concretas 

(derivadas). As abstratas tratam das leis gerais, independentes dos e seres concretos que as 

executam, enquanto as concretas estudam os seres, sendo considerados em sua complexidade 

concreta (PIEDADE, 1983). 

 

2.2 Classificação bibliográfica 

 

 

Diferente das classificações filosóficas - cujo propósito é o de definir e hierarquizar o 

conhecimento do universo -, as classificações bibliográficas têm por função organizar os 

assuntos contidos nos documentos com o propósito fundamental de tornar sua recuperação 

posterior mais facilitada. Para Ranganathan, a classificação bibliográfica está calcada nas 

teorias descritiva e dinâmica. A teoria descritiva se baseia em assuntos conhecidos na época 

em que a classificação é elaborada, impossibilitando a inserção de novos assuntos; engloba os 

esquemas enumerativos, semi-enumerativos e quase-facetados. Em contrapartida, a teoria 

dinâmica possui mecanismos que tendem a acompanhar a dinâmica de do universo de 

conhecimento, abrindo espaço para a criação de novos assuntos nos esquemas de 

classificação. A classificação facetada (rigidamente facetadas ou livremente facetadas/ 

analítico-sintéticos) concebida por Ranganathan exemplifica um esquema baseado na teoria 

dinâmica. 

Dentro desse contexto, três sistemas de classificações bibliográficas se destacaram das 

demais, apresentando colaborações para a área que persistem até os dias atuais. São elas: 

classificação decimal de Dewey (CDD), a classificação decimal universal (CDU) elaborada 

por Paul Otlet e Henry La Fontaine e a classificação facetada elaborada por Ranganathan. 

Publicada pela primeira vez em 1876, sob o título “A Classification and Subject Index 

for Cataloguing and Arranging of Books and Pamphets of a Library”, a classificação decimal 
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de Dewey (CDD) é considerada a primeira classificação bibliográfica de grande importância 

universal, devido a sua influência em outras classificações e a sua permanência com o passar 

do tempo. As novidades da classificação consistiam em três áreas principais: a atribuição de 

números decimais aos livros e não às estantes; a especificação de assuntos relativamente 

detalhada; e a existência de um índice relativo (FOSKETT,1973). “Ao que parece, a maior 

influência veio do sistema de Harris, que, como se sabe, teve por base a ordem inversa do 

sistema filosófico de Bacon” (BARBOSA, 1969, p. 199).  

Antes de Dewey, os documentos de uma biblioteca, apesar de já serem organizados 

por assunto, possuíam localização fixa, uma vez que a classificação era atribuída à estante e 

não ao livro. A indicação de prateleira identificava a sala, intercolúnio, estante, prateleira e 

lugar da prateleira de um determinado livro, impedindo a expansão e acomodação de novas 

aquisições do acervo de forma adequada. A ideia de Dewey foi de atribuir uma notação para o 

assunto presente nos livros e colocá-la nas lombadas e não nas estantes, possibilitando a 

localização relativa dos documentos. (FOSKETT, 1973) 

Com a localização relativa, tornou-se mais simples especificar ao máximo o número 

de assuntos presentes nos documentos. Dewey, então, elaborou uma lista exaustiva de quase 

mil tópicos e, com as evoluções de edições, chegou aos 20.000 tópicos na décima sétima 

edição da CDD, possibilitando o arranjo de documentos de maneira detalhada ao invés de 

organizá-los em grandes grupos, como era feito anteriormente. (FOSKETT, 1973) 

A criação do índice relativo impulsionou-se pelo questionamento, à época, de que 

seria impossível encontrar um determinado assunto no complexo arranjo sistemático 

elaborado por Dewey. Para contornar essa problemática, o autor elaborou um índice que 

mostrava exatamente onde determinado tópico encontrava-se na classificação, considerando 

que, através do índice, qualquer pessoa poderia classificar (FOSKETT, 1973; PIEDADE, 

1983). 

A estrutura da classificação de Dewey consiste na divisão de nove grandes classes 

principais. Para assuntos gerais, Dewey criou uma classe que reunia assuntos gerais, incluindo 

também a Bibliografia, Biblioteconomia e Museus. As notações eram formadas por três 

algarismos. Cada classe é dividida em dez divisões e, cada uma das divisões, dividida em dez 

seções. O ponto (.) é o único símbolo utilizado na notação, após o terceiro algarismo, com o 

objetivo de facilitar a leitura da notação, sendo esta considerada pura. As notações são 

íntegras, ou seja, especificam determinado conhecimento e não mudam com o passar do 

tempo. Dewey percebeu que a mudança das notações na atualização da CDD não seria bem 

aceita por bibliotecários, pois estes teriam que rearranjar o acervo a cada vez que uma nova 
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edição fosse lançada. Por isso, na segunda edição, Dewey anunciou que a estrutura do 

esquema, dali em diante, não seria modificada, e as expansões seriam introduzidas conforme 

as necessidades, mas a arquitetura básica permaneceria constante. (BARBOSA, 1969; 

FOSKETT, 1973; PIEDADE, 1983). 

A classificação de Dewey foi elaborada sem qualquer exposição de fundamentos para 

o esquema e a lógica por trás das divisões dos principais assuntos. Dewey não escreveu 

qualquer teoria - salvo a introdução que deu à CDD - e não fez tentativas de estabelecer os 

fundamentos das sequências ou das tabelas de seu esquema. Uma das grandes críticas 

atribuídas à CDD é o fato de ser uma classificação estanque, sem a possibilidade de inserção 

de novos conteúdos que venham a se estabelecer ao longo do tempo. Sua edição consiste em 

um grupo exaustivo de notações que tentam acoplar todo o conhecimento registrado no 

universo bibliográfico. 

Os belgas Paul Otlet e Henry La Fontaine, após analisarem os sistemas de 

classificação conhecidos, encontraram na classificação decimal de Dewey o esquema ideal 

para a elaboração de um sistema que pudesse ordenar e compilar todo um repertório universal 

de bibliografia. O sistema de Dewey, por apresentar o conhecimento humano organizado em 

taxonomias, a notação em números arábicos e a estrutura elaborado no princípio decimal, 

apresentou a melhor adequação à concepção de Otlet e La Fontaine. A Classificação Decimal 

Universal (CDU) baseia-se na quinta edição da CDD. O Instituto Internacional de Bibliografia 

(IIB) foi o órgão responsável pela publicação do repertório. (BARBOSA, 1969). 

Em 1905, enfim, é publicado o Manuel Du Repertóire Universel Bibliographique, com 

33.000 entradas, também chamado de Classificação de Bruxelas. Em Haia, em 1933, é 

publicada uma 2ª edição, em francês, intitulada Classificação Decimal Universal, com 70.000 

entradas. Em 1937, no Congresso Mundial de Documentação, o IIB torna-se a Federação 

Internacional de Informação e Documentação (FID) e continua responsável pela publicação 

do índice, suas edições e atualizações através das Extensions and Corrections to the UDC. A 

terceira edição da CDU, publicada em alemão, de 1934 a 1948, tinha 140.000 entradas. 

Atualmente, ela possui mais de 220.000 subdivisões, em sua edição desenvolvida. A FID 

transfere, em 1992, a administração e manutenção da CDU para o Consórcio CDU (UDC 

Consortium), organização formado por instituições de informação da Bélgica, Espanha, Países 

Baixos, Reino Unido e Japão e em 2001, a administração do CDU fica a cargo da IFLA 

(BARBOSA, 1969; FOSKETT, 1973).  

A CDU é publicada em quatro edições: desenvolvida, média, abreviada e especiais, 

em acordo com as necessidades de cada biblioteca. (BARBOSA, 1969). No Brasil, o Instituto 
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Brasileiro de Informação em Ciência e Tencologia (IBICT) é a instituição responsável pela 

edição portuguesa da CDU desde o ano de 1997, através do direito concedido pelo UDC 

Consortium.  

Dentro da tipologia dos sistemas de classificação, quanto ao conteúdo, a CDU é uma 

classificação enciclopédica, pois contempla os ramos do saber; é um sistema misto: 

apresentando características enumerativas – por apresentar as matérias e as subdivisões de 

forma sistemática em classes e subclasses – e características facetadas – como as tabelas 

auxiliares que permitem apresentar o aspecto sintético (síntese). Sua notação mista reúne 

números decimais, símbolos, sinais e letras. A estrutura da CDU é hierárquica e o 

conhecimento é dividido em dez classes, podendo ser subdivididos em classes e subclasses. 

As classes obedecem ao princípio de dependência lógica, em que os conteúdos mais 

específicos se encontram compreendidos dentro dos conteúdos mais gerais. Cada classe 

subdivide-se em classe de dois algarismos e assim por diante, colocando-se um ponto a cada 

três dígitos. (BARBOSA, 1969).  

É composta por dois tipos de tabela: as principais ou sistemáticas, que arranjam o 

conhecimento nas dez classes (9 especiais e 1 geral), e as tabelas auxiliares, que completam as 

tabelas principais através dos sinais comuns e especiais. A estrutura da CDU é completada 

com o índice alfabético dos assuntos. Da tabela principal ou sistemática é retirada a notação 

primária; as tabelas auxiliares possibilitam a extração dos números simples, a construção de 

números compostos e as sínteses. Os números compostos são os elaborados por síntese, pela 

composição dos números retirados de mais de uma parte da tabela e pelo uso dos sinais de 

ligação/ associação que significam relações das ordens de coordenação, extensão, relação, 

subagrupamento e ordenação (BARBOSA, 1969; PIEDADE, 1983).  

A CDU é considerada uma classificação de boa hospitalidade pela grande capacidade 

de síntese, por ser flexível e por ser o primeiro sistema de classificação a permitir a síntese de 

dois ou mais assuntos. Essa característica só é permitida pelo uso dos sinais gráficos nas suas 

notações decimais (LANGRIDGE, 1977). Por ser uma classificação por aspecto, a CDU 

possibilita que um mesmo assunto possa ser classificado segundo seu contexto, isto é, ele 

pode ser encontrado em mais de uma classe. Fundamentalmente, a linguagem da CDU é 

considerada apriorística, pois suas notações são estabelecidas e fixadas a um determinado 

assunto. 

Apesar de ser originada da CDD, a CDU diference-se da classificação de Dewey nas 

tabelas auxiliares, que foram expandidas, e nas notações, que têm um ponto a cada grupo de 

três dígitos para facilitar a leitura. Na CDD, um ponto é colocado apenas após o terceiro 
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dígito. As classes mais genéricas na classificação universal são representadas por um 

algarismo arábico, enquanto que a CDD necessita de, no mínimo, 3 dígitos para a 

representação da notação. (FOSKETT, 1973). 

No continente oriental, mais especificamente na Índia, em 1933, Shiyalli Ramamrita 

Ranganathan (1892-1972) desenvolve, a partir da sua Colon classification, a Teoria da 

Classificação Facetada. A necessidade vem a partir do momento em que Ranganathan percebe 

que nenhuma das classificações bibliográficas, até então, se preocupou em organizar o 

conhecimento em desenvolvimento e suas dinamicidades. A grande crítica de Ranganathan 

aos sistemas de classificação existentes até então se sustenta no fato de que estas eram 

apriorísticas, impossibilitando a criação de notações que manifestassem novos assuntos do 

conhecimento humano. Como relata Campos,  

até a década de 30, os esquemas de classificação bibliográficos existentes não estão 

elaborados de forma a acompanhar o desenvolvimento de um “universo de assuntos 

dinâmico, infinito, multidimensional, multidirecional e sempre turbulento” 

(RANGANATHAN apud CAMPOS, 2001, p. 31), e por isso acabam quase sempre 

tornando-se obsoletos, pois possuem escassas possiblidades de inclusão de novos 

assuntos em suas tabelas (CAMPOS, 2001, p. 31). 

 

Ranganathan desenvolve um esquema que oferece hospitalidade de novos assuntos e 

do conhecimento em expansão; esta classificação se baseia na Teoria Dinâmica do 

conhecimento, constituída por Postulados, Príncipios, Cânones e Planos Ideacional, Verbal e 

Notacional. No entanto, esta didática é aplicada apenas a partir da 4ª edição da Colon 

Classification, contraponto a Teoria Descritiva – que permite representar somente os assuntos 

conhecidos na época em que a classificação é elaborada. (CAMPOS, 2001). 

A classificação evidencia dois espaços de ação diferenciados: o espaço do documento 

(tentativa de evidenciar toda a problemática da manifestação do conhecimento que se dá 

através dos assuntos dos documentos) e o espaço do conhecimento. Ranganathan busca 

explicar como o conhecimento se estrutura e se materializa no documento e, para tal, utiliza o 

resgate ao conceito de perceptos – elementos que percebemos do mundo que nos cerca, como 

cores e sons. A associação dos perceptos simples chama-se ‘perceptos compostos’ e a 

associação de perceptos compostos determina o conceito. Quando novos perceptos entram em 

contato com a estrutura conceitual que estabelecemos, acontece o fenômeno da apercepção, e 

a estrutura conceitual se atualiza. (CAMPOS, 2001). 

O método científico é infinito e Ranganathan o representa através de espirais, 

demonstrando como o conhecimento se desenvolve, considerando o Universo do 

conhecimento e de assuntos e o Universo de trabalho da classificação, que abarca três planos: 

ideacional (formação do processo de pensamento, das ideias), verbal (comunicação das ideias 
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e de conceitos) e o notacional (representação dos conceitos através das notações 

classificatórias flexíveis). (CAMPOS, 2001). 

As classes principais e as classes canônicas são subdivididas em facetas, agrupando 

assuntos que tem o mesmo tipo de relacionamento entre si com a classe principal. Cada faceta 

é constituída pelo número necessário de subdivisões, denominadas focos, cada uma 

acompanhada por algarismo arábicos decimais, constituindo seu símbolo de classificação. 

Todas as facetas são consideradas como manifestações de uma das cinco categorias 

fundamentais de Ranganathan, o PMEST (Personalidade, Matéria, Energia, Espaço) e, por 

isso, o elemento utilizado na estrutura classificatória não é o assunto do documento, e sim os 

conceitos que os compõem, organizados a partir das categorias dentro de uma área do 

conhecimento. (CAMPOS, 2001). 

Ranganathan foi um dos primeiros teóricos da classificação bibliográfica. Ao explicar 

a natureza dessa atividade, o autor evidencia a necessidade de elaboração de esquemas de 

classificação que possam acompanhar as mudanças e a evolução do conhecimento. A partir de 

sua Colon Classification, trouxe inovação e dinamicidade às classificações, possibilitando seu 

arranjo a partir das manifestações presentes no documento, e não em apenas um assunto 

aprioristicamente determinado, como acontece na Classificação Decimal de Dewey e na 

Classificação Decimal Universal. 

É importante esclarecer que, mesmo que a classificação de Ranganathan possa parecer 

a ideal, ainda é pouco utilizada em comparação às classificações de Dewey e Otlet e La 

Fontaine. Isso se explica pela pouca funcionalidade prática da Classificação de Dois-Pontos, 

que demanda uma análise detalhada de cada documento a fim que de que ele possa ser 

efetivamente classificado. No entanto, é inegável toda a contribuição que Ranganathan trouxe 

à área, principalmente no que diz respeito à teorização das classificações e das divisões entre 

teorias descritiva e dinâmica. 

 

2.2.1 Notações classificatórias 

 

Notação, segundo Piedade (1983, p. 38), pode ser definida como um “conjunto de 

símbolos destinados a representar os termos da classificação, traduzindo em linguagem 

codificada o assunto dos documentos, e permitindo sua localização nas estantes, nos catálogos 

e nas tabelas de classificação”. O arranjo sistemático através de uma linguagem codificada é 

um mecanismo facilitador para uma posterior recuperação, permitindo o acesso à informação 

aos usuários.  
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A notação deve tão somente representar os assuntos dos documentos, mas também 

refletir o universo de conhecimento elaborado nos esquemas de classificação, sendo um 

método para indicar a ordem e as combinações. Neste sentido de reafirmação sobre a 

funcionalidade da notação, Foskett (1973) chama a atenção para dois aspectos: de que a 

notação é algo acrescentado as tabelas, pois são as próprias tabelas que proprocionam o 

arranjo sistemático; o segundo aspecto aponta que a notação deve revelar a ordem evidente 

por si mesma, sendo clara e auto-explicativa em sua estrutura.  

Independentemente dos tipos de esquemas de classificação, a notação possui 

finalidades, que são elas: traduzir em símbolos o assunto do documento, localizar pelo índice 

a posição de um conceito dentro das tabelas de classificação, indicar – no catálogo – onde se 

encontra o documento procurado, permitir a ordenação lógica dos documentos, permitir a 

síntese e refletir a hierarquia ou estrutura do sistema de classificação (PIEDADE, 1983).  

 A notação é constituída por uma base, que é um “conjunto de caracteres empregado na 

formação dos símbolos de classificação” (PIEDADE, 1983, p. 39). Os caracteres que podem 

ser usados são os números (na ordem decimal ou aritmética), letras (maiúsculas ou 

minúsculas) ou sinais gráficos (ponto, vírgula, apóstrofo etc.); a base da notação reflete 

diretamente nas qualidades  da notação e como ela será elaborada. A codificação dos assuntos 

está alicerçada nos caracteres, símbolos e síntese. O caractere, ou dígito, é o termo da 

classificação; o símbolo é o conjunto de caracteres que representam os assuntos. A síntese 

permite a combinação de símbolos das tabelas, que representam assuntos compostos e 

complexos; ela ainda é um artifício que auxilia na diminuição da extensão das tabelas e 

potencializa a representação do esquema classificatório (PIEDADE, 1983). 

Quanto às tipologias, a notação pode ser pura quando apresenta apenas um tipo de 

caractere, composto só por números ou letras por exemplo; ou uma notação mista, quando 

emprega caracteres de mais de uma qualidade.  

Em relação aos critérios de qualidade para uma boa notação, são observados os 

seguintes aspectos: ordem, especificidade, hospitalidade, flexibilidade, facilidade, brevidade, 

mnemônica e expressividade (PIEDADE, 1983 ; FOSKETT, 1973). Como já dito 

anteriormente,  a notação deve demonstrar por si mesma uma ordem clara, plenamente 

reconhecível, demonstrando uma exatidão ao representar o assunto dos documentos; a 

hospitalidade é uma qualidade que possibilita as divisões necessárias dentro das tabelas; a 

flexibilidade segundo Foskett (1973) é uma das qualidades mais importantes, pois é ela que 

“permite a inserção de novos assuntos nos pontos adequados, sem alterar a ordem existente” 

(PIEDADE, 1983, p. 44); a facilidade e brevidade estão atreladas a questão da mnemônica, 
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que apresentam recursos empregados para a notação ser mais fácil de ser lembrada e escrita, 

com o objetivo de auxiliar os usuários numa busca aos documentos; a expressidade é uma 

qualidade que se refere a estrutura do esquema, refletindo a subordinação e o relacionamento 

entre os assuntos. Esta qualidade também pode ser conhecida como estrutural ou hierárquica e 

auxilia os usuários a entender a lógica sistemática (FOSKETT, 1973). 

 Tais critérios são utilizados para refletir de uma melhor maneira o arranjo sistemático; 

evidentemente, essas qualidades são aplicadas dependendo do tipo de necessidade dos 

usuários, do tipo de classificação utilizada, tipo de acervo e missão da insituição. Portanto, é 

necessário um planejamento sobre a aplicabilidade da notação, prevendo as possíves 

mudanças na área de conhecimento.  

 

2.2.2 Tendências atuais das classificações 

 

Segundo Monteiro e Giraldes (2008) “a organização do conhecimento na modernidade 

está intimamente ligada aos sistemas de classificação”, que desde a antiguidade procuravam 

hierarquizar e organizar os assuntos contidos nos documentos para uma posterior recuperação. 

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) na pós-

modernidade impulsionou modificações no tratamento/organização do conteúdo 

informacional dos documentos que se encontram no ambiente digital. 

A atividade da classificação tradicionalmente foi desenvolvida com a finalidade de 

arranjo físico e de descrever o conteúdo intelecutal do documento para fins de recuperação e 

possui a habilidade de demonstrar as áreas de assunto disponíveis, através estruturas 

classificatórias (SOUZA, 2000). Esta habilidade ainda permanece e faz-se necessária  em 

ambientes digitais:  

bibliotecas digitais, assim como as convencionais, fazem uso de diversos 

mecanismos e estruturas, a fim de imprimir certo grau de organização do seu acervo, 

visando facilitar a descoberta e recuperação da informação. A organização do 

conhecimento pressupõe alguma forma de representação. Esquemas de classificação 

possuem características que possibilitam a representação de entidades e 

relacionamentos em estruturas que refletem o conhecimento do domínio sendo 

classificado (PONTES e LIMA, 2012, p. 22).  

 

As discussões atuais no âmbito da organização do conhecimento (OC) demonstra que 

trata-se de um tema complexo, já que os esquemas de classificação existentes não atendem as 

novas funcionalidades exigidas. Embora classificações tradicionais como a CDD e a CDU não 

sejam aplicavéis em meio digital, pesquisadores vêm se interessando sobre o tema tanto na 

atualização como na criação de novas tabelas, “tendo em vista o interesse em disponibilizar 
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catálogos sistemáticos na rede ou usá-las em sites, com a função de navegação” (GNOLI apud 

GOMES, 2009, p. 75). 

Como o objetivo desta pesquisa é analisar o papel da classificação em bibliotecas 

digitais, faz-se necessário buscar entender também as características das bibliotecas digitais e 

o tratamento da informação neste ambiente. Desta forma, o próximo capítulo abordará os 

aspectos inerentes às Bibliotecas digitais: origem, conceitos, caracterização,  organização da 

informação. 
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3 BIBLIOTECAS VIRTUAIS 

 

As bibliotecas virtuais no panorama atual vêm provocando mudanças na prática 

biblioteconômica tradicional. Com a popularização da Internet, novos conceitos de biblioteca 

estão sendo remodelados. Desta forma, é necessário verificar os fatores, causas, vantagens e 

desvantagens que permeiam estas transformações. 

 

3.1 Histórico e Evolução 

 

Não está muito claro quando surgiu a primeira biblioteca digital, mas o conceito não 

apareceu antes da década de 80 (LI apud SAYÃO, 2008). A evolução das bibliotecas virtuais 

ocorreu de uma forma gradativa, impulsionado pelo crescente desenvolvimento das 

tecnologias de informação e pelo desejo, principalmente dos acadêmicos, pela maior 

eficiência no compartilhamento de informações importantes como material bibliográfico, 

bases de dados científicos e resultados de pesquisa (LI apud SAYÃO, 2008). Desta forma, as 

bibliotecas encontravam-se obrigadas a redefinir seus produtos e serviços, adotando 

mecanismos tecnológicos que pudessem atender a demanda de usuários.  

Segundo Rowley (2002, p.5) “a introdução de sistemas informatizados nas bibliotecas 

resultou em padronização, aumento da eficiência, interligação por redes e melhores serviços”. 

Com o passar do tempo, os sistemas informatizados foram incorporados a todos os setores e 

atividades de uma biblioteca, incluindo todos os tamanhos e categorias de bibliotecas. 

(ROWLEY, 2008).  

O advento da internet no fim da década de 80 propiciou a comunicação em rede e 

consequentemente à proliferação de conteúdos informacionais e documentos no suporte 

digital em um ciberespaço. A área de bibliotecas digitais na primeira metade da década de 90 

tornou-se rapidamente um pólo de interesses e de financiamentos, transformando-se numa 

área altamente institucionalizada. O crescente desenvolvimento das bibliotecas digitais 

desencadeou o reconhecimento da sua relevância comercial, estratégica, financeira e 

acadêmica, refletindo em edições especiais de periódicos na área de ciência da informação e 

também o grande número de workshops e conferências, que se estendem até dos dias atuais 

(URS apud SAYÃO, 2008).  

Levacov (1997) afirma que a construção das bibliotecas virtuais ocorreu (e ainda 

ocorre) em dois fronts: off-line e on-line. O off-line iniciou com serviços como o controle de 

inventário e circulação, depois com a criação de catálogos eletrônicos e automação das 

atividades de indexação. Posteriormente, foram desenvolvidas versões eletrônicas de obras de 
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referências e bases de dados, que eram oferecidos em CD-ROMs. A evolução da comunicação 

on-line proporcionou a criação de recursos que os profissionais da informação passaram a 

utilizar, tais como a transferência de arquivo (FTP), catálogos em linha de acesso público com 

padrões que favorecem o compartilhamento de informações (OPACS e protocolo Z39.50) e 

principalmente a World Wide Web (WWW), que dispõe de indexadores de busca como o 

Google e o Yahoo e bases de dados, integrados a recursos full-text. 

O país que teve grande interesse no desenvolvimento das bibliotecas digitais foi os 

Estados Unidos, que almejava oferecer os serviços das bibliotecas tradicionais no meio 

digital. Este interesse foi alimentado pelo governo americano e por agências americanas, com 

um programa pioneiro denominado Digital Library Initiative (DLI). O programa, hoje 

considerado como o mais importante na pesquisa de bibliotecas digitais, ocorreu em duas 

fases: a primeira do ano de 1994 a 1998 e a segunda do período de 1999 a 2004 (SAYÃO, 

2008). 

O interesse pelas bibliotecas digitais no governo americano despertou a atenção de 

outros países, constituindo novos enfoques e visões que enriqueceram a área. Os Estados 

Unidos voltavam suas pesquisas para a construção de bibliotecas digitais; o Reino Unido se 

caracterizava pelo intenso comprometimento na comunidade da Biblioteconomia e Ciência da 

Informação; a Europa voltou seus olhares nas áreas de digitalização, desenvolvimento de 

coleções, preservação e questões relacionadas à linguagem (URS apud SAYÃO, 2008). 

No Brasil, a internet também teve rápida propagação, e foi incorporado pelas 

bibliotecas através de sistemas automatizados. A presença das bibliotecas na internet revelou 

a preocupação, sobretudo nas universidades, em ocupar este espaço novo e dinâmico das 

novas tecnologias de informação (SILVA apud MACHADO, 1999, p. 217). No âmbito das 

bibliotecas virtuais brasileiras, as áreas que possuem maiores iniciativas são: ciência e 

tecnologia, educação, literatura e humanidades (CUNHA; MCCARTHY, 2006). O Instituto 

Brasileiro em Ciência e Tecnologia (IBICT), ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), atua como um órgão de fomento no desenvolvimento das atividades no ligadas à 

tecnologia e também no âmbito das bibliotecas digitais, com o Programa de Informação e 

Comunicação para Ciência e Tecnologia (PROSSIGA) que surgiu na década de 90, 

promovendo a criação e uso de serviços da Internet, com um sistema de criação de bibliotecas 

virtuais temáticas, baseado em software livre que possibilita a customização de acordo com as 

necessidades da instituição.  
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3.2 Conceitos 

 

Atualmente a literatura na área de Ciência da informação é variada quanto à 

multiplicidade de visões em relação à biblioteca virtual, divergindo no que se refere à 

aplicação dos termos “virtual”, “digital” e “eletrônico”. Alguns autores dedicaram-se a 

diferenciar as peculiaridades que cada sinônimo possui. A Digital Library Federation (DLF) 

em sua página na web <http://www.diglib.org/about/dldefinition.htm>, formaliza uma 

definição a respeito das bibliotecas digitais: 

São organizações que disponibilizam os recursos, incluindo pessoal especializado, 

para selecionar, estruturar, oferecer acesso intelectual, interpretar, distribuir, 

preservar a integridade e assegurar a persistência ao longo do tempo de coleções de 

trabalhos digitais, de forma que eles estejam prontamente e economicamente 

disponíveis para uso de uma comunidade definida ou um conjunto de comunidades. 

(DLF tradução de SAYÃO, 2008, p.17). 

 

Esta definição é amplamente utilizada na área da Biblioteconomia e Ciência da 

informação. “Entretanto ela revela apenas uma das muitas faces do que é universalmente 

discutido e entendido como biblioteca digital” (SAYÃO, 2008, p. 17). 

Para Toutain (2006), biblioteca digital pode ser definida como: 

Biblioteca que tem como base informacional conteúdos em texto completo em 

formato digitais – livros, periódicos, teses, imagens, vídeos e outros – que estão 

armazenados e disponíveis para acesso, segundo processos padronizados, em 

servidores próprios ou distribuídos e acessados via rede de computadores em outras 

bibliotecas ou redes de bibliotecas da mesma natureza (TOUTAIN, 2006, p. 16).  

 

Para Tammaro (2008, p. 116) a expressão biblioteca eletrônica remete a um espaço 

informatizado, “que emprega todos os tipos de equipamento eletrônico necessários ao seu 

funcionamento: grandes computadores, PCs, terminais”; ou seja, está qualificando uma 

biblioteca que utiliza equipamentos e tecnologia em seus produtos e serviços. Para Rowley 

(2002) e Tammaro (2006) a biblioteca virtual não remete a uma localização física, seja para o 

usuário ou para fonte de informação; possui seu acesso exclusivo através das redes de 

comunicação. O conceito de biblioteca virtual é mais antigo que o digital, e advém do 

conceito utópico de uma biblioteca com acesso ao conhecimento universal concebida por 

Vanevar Bush em 1945 (TAMMARO, 2006). O termo biblioteca digital assim como a 

biblioteca eletrônica, possui uma contrapartida física, pertencendo a uma instituição que 

possui um acervo em papel, e atua como uma extensão dos produtos e serviços já prestados. 

É importante ressaltar que a maioria das definições é fortemente influenciada pelo 

ponto de vista particular de pessoas e organizações das áreas envolvidas voltadas para a 

construção de bibliotecas digitais (SAYÃO, 2008), privilegiando determinados aspectos da 
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tecnologia. “A diversidade de contribuições que tanto serviu para o enriquecimento da área 

criou, ao mesmo tempo, uma zona obscura de indefinições” (SAYÃO, 2008, p. 18). 

Apesar da similaridade de termos, no decorrer do trabalho será adotado o termo 

“bibliotecas virtuais”, em função do campo de estudo que elucidará a abordagem teórica, cujo 

objeto será as bibliotecas virtuais em saúde (BVS). Neste sentido, as bibliotecas virtuais 

envolvem o registro, tratamento da informação e o conteúdo informacional em texto integral 

no meio digital.  

 

3.3 Bases de dados, Repositórios Digitais e Bibliotecas Virtuais 

 

Além da similaridade de termos para se referir à biblioteca virtual/digital/eletrônica, 

existem instrumentos e mecanismos que fazem parte dos serviços de informação em uma 

biblioteca, que são as bases de dados e repositórios digitais, que guardam semelhanças em 

relação às bibliotecas virtuais. 

As bases de dados, segundo Cunha (1989, p. 45) são definidas como “fontes de 

informação computadorizadas que podem ser pesquisadas num modo interativo ou 

convencional através de um terminal de computador, telex ou mesmo um microcomputador.” 

O conjunto de base de dados é denominado como banco de dados, e a forma de acesso pode 

ser através do CD-rom e online. Quanto à tipologia, as bases de dados podem ser referenciais 

ou de fontes. As bases de dados referenciais são aquelas que identificam as fontes primárias e 

agregam os seguintes tipos: bases de dados bibliográficos ou diretórios. As bases de dados de 

fontes são aquelas que contêm a informação completa, ou seja, não requer que o usuário 

recorra a outras fontes. Eles são de quatro tipos básicos: numéricas, texto completo, dicionário 

e gráficas (CUNHA, 1989).  

Já os repositórios digitais, segundo o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT), podem ser definidos como: 

Bases de dados online que reúnem de maneira organizada a produção científica de 

uma instituição ou área temática. Os RDs armazenam arquivos de diversos formatos 

[...]. Os RDs podem ser institucionais ou temáticos. Os repositórios institucionais 

lidam com a produção científica de uma determinada instituição. Os repositórios 

temáticos com a produção científica de uma determinada área, sem limites 

institucionais.  

 

O repositório digital constitui-se como uma das estratégias propostas pelo Movimento 

de Acesso Aberto pela literatura científica para a promoção da leitura de forma livre e sem 

custo para o acesso. Os repositórios digitais resultam em uma série de benefícios tanto para 

pesquisadores quanto para instituições, proporcionando maior visibilidade de resultados de 
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pesquisas perante a sociedade científica, além de possibilitar a preservação da memória 

científica de uma instituição (IBICT, 2013). 

Como citado anteriormente, as bibliotecas virtuais têm como base informacional 

conteúdos de texto completo, que estão armazenados e disponíveis para o acesso em 

servidores próprios via rede de computadores ou através de uma rede de bibliotecas de uma 

mesma natureza (TOUTAIN, 2006).  

Apesar dos conceitos definidos pela literatura nas áreas de Ciência da Informação e 

Tecnologia da Informação, pode se constatar que existe uma linha muito tênue entre estes 

serviços na teoria e principalmente na prática. O conceito de repositório digital proposto pelo 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) arrola o conceito de 

bases de dados on-line, e, portanto, existe uma sobreposição de conceitos entre os serviços de 

informação citados.  

Em relação às bibliotecas virtuais e repositórios digitais também existe uma 

sobreposição na literatura e na execução dos serviços. Conforme Leite et al (2012) numa 

publicação produzida pelo IBICT, é ressaltada a integração entre os serviços de biblioteca 

digital/virtual e repositório digital:  

Todo repositório institucional de acesso aberto pode ser considerado um tipo de 

biblioteca digital. Entretanto, nem toda biblioteca digital pode ser considerada um 

repositório institucional. Um repositório institucional de acesso aberto constitui um 

serviço de informação científica - em ambiente digital e interoperável - dedicado ao 

gerenciamento da produção científica e/ou acadêmica de uma instituição 

(universidades ou institutos de pesquisa). Contempla a reunião, armazenamento, 

organização, preservação, recuperação e, sobretudo, a ampla disseminação da 

informação científica produzida na instituição (LEITE et al, 2012, p. 7). 

 

Na prática muitos repositórios digitais são denominados bibliotecas digitais e vice-

versa em função desta semelhança. Estes exemplos podem ser verificados através do site do 

IBICT (http://www.ibict.br/) na lista de repositórios brasileiros de acesso aberto.  

 

3.4 Características, componentes e gestão  

 

Para que a biblioteca virtual possa funcionar de forma plena, é necessário que exista 

uma infraestrutura tecnológica que integre os serviços de uma biblioteca com o ambiente 

informacional.  

Além das atividades de uma biblioteca tradicional, as bibliotecas virtuais agregam 

valores à informação oferecida, por meio da dinamicidade propiciada pelos recursos 

multimídia e hirpelinks textuais. Desde a sua concepção, as bibliotecas virtuais devem ser 

planejadas, passando pelas etapas de arquitetura da informação e o dimensionamento do 

sistema de computação (hardware e software), que visam à integração dos conteúdos 

http://www.ibict.br/
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informacionais para uma interação eficiente e fácil para o usuário. (VIDOTTI e SANT’ANA, 

2006).  

Neste contexto, é imprescindível que sejam definidos os procedimentos de 

desenvolvimento de coleções, processamento técnico do acervo estruturado para posterior 

recuperação da informação, políticas de preservação digital e também o desenvolvimento de 

atividades ligadas ao serviço de referência e disseminação da informação.  

Para Vicentini (2006), os principais componentes de uma biblioteca digital são: 

 

Coleção/conteúdo 

Recursos humanos 

 

 

Equipe multidisciplinar 

 

 

Capacitação 
 
 

Padronização 

 

Metadados 

 

 

MARC 

 

 

Formato do arquivo digital 

 

 

Padrão de digitalização 

Tecnologia 

 

Hardware 

 

Software – livre ou proprietário 

 

Flexibilidade de desenvolvimento 

 

Facilidade de gerenciamento da coleção digital 

 

Linguagem de programação 

 

Utilização de protocolos de comunicação para 

importação e exportação de dados 
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Fonte: Vicentini (2006) 

 

Após a implantação da biblioteca virtual, é necessário criar um modelo de gestão que 

possa atender acima de tudo às demandas da instituição. É de fundamental importância basear 

todos os serviços com foco no usuário, vinculando o livre acesso à informação as garantias de 

direito autoral (VICENTINI, 2006).  

 

3.5 Organização e tratamento da informação 

 

A organização da informação segundo Bräscher e Café (2008, p.6), compreende “a 

organização de um conjunto de objetos informacionais para arranjá-los sistematicamente em 

coleções”. Portanto, tem como o objeto os registros de informação, compreendendo todos os 

tipos de suporte informacional. 

A organização/tratamento da informação ocorre através de dois vieses: a representação 

descritiva e representação temática. A representação descritiva tem como base as entradas que 

as descrevem, tais como autor, título, editor, edição, data de publicação, etc. A representação 

temática lida com o conteúdo informacional do documento e abarca a análise documentária, 

elaboração de tesauros e sistemas de classificação. Ambas têm a função de auxiliar os 

usuários em uma posterior recuperação da informação. 

No contexto digital, o tratamento da informação também se faz necessário, “mas 

depende de uma melhor definição da natureza e das características dos vários tipos de 

bibliotecas digitais, para que possa ser feito com eficácia e eficiência” (DIAS, 2001, p. 1). 

 

3.5.1 Representação Descritiva 

 

A representação descritiva ou catalogação descritiva “consiste em um conjunto de 

informações que simbolizam um registro do conhecimento” (MEY; SILVEIRA, 2009, p. 7) e 

pode ser definida como: 

O estudo, preparação e organização de mensagens, com base em registros do 

conhecimento, reais ou ciberespaciais, existentes ou passíveis de inclusão em um ou 

vários acervos, de forma a permitir a interseção entre as mensagens contidas nestes 

registros do conhecimento e as mensagens internas dos usuários (MEY; SILVEIRA, 

2009, p.7). 

 

Digitalização 

Garantia de direito autoral 

Preservação do documento digital 
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A descrição de recursos informacionais em bibliotecas digitais segundo Tammaro 

(2006, p. 212) difere-se pelo fato de que as regras de catalogação “devem ser aplicáveis a 

todos os tipos de objetos e não somente aos documentos bibliográficos”.  

O maciço crescimento da variedade de recursos digitais e sua complexidade está 

provocando a criação de novos padrões para a descrição dos formatos, visando melhor 

desempenho para o acesso e o uso da informação. As normas de catalogação existentes como 

o Código de Catalogação Anglo-americano (AACR) e o formato MARC são insuficientes 

para atender as novas necessidades técnicas (CUNHA, 1999). Tais instrumentos utilizados 

para a descrição bibliográfica tornaram-se dispendiosos, devido a sua constante necessidade 

de atualização para alcançar a demanda dos avanços tecnológicos. “Com o tempo, tem-se 

provado não haver viabilidade econômica para a existência no mercado, de vários códigos 

simultaneamente” (DIAS e NAVES, 2013). O predominante Código de Catalogação Anglo 

Americano (AACR) vem sendo substituído pelo RDA (Recursos: descrição e acesso), um 

projeto cooperativo em andamento que se encontra inteiramente de acordo com os modelos 

conceituais (FRBR – Requisitos Funcionais para Registros Bibliográficos e FRAD – 

Requisitos Funcionais para Dados de Autoridade) e com a Declaração de princípios 

internacionais de catalogação (MEY e SILVEIRA, 2009; DIAS e NAVES, 2013). 

Todas estas transformações levaram os bibliotecários a compreender e se adaptar a 

novas ferramentas de descrição, como o formato de metadados. Os metadados seriam uma 

importante ferramenta auxiliar na recuperação da informação, com a função de integração 

funcional na identificação, localização e acesso de determinado recurso digital (TAMMARO, 

2006). De acordo com o manual do Dublin Core, os metadados podem ser definidos como: 

Dados sobre outros dados. É o termo da era da internet para informação que os 

bibliotecários, tradicionalmente, colocaram em catálogos e que se refere comumente 

à informação descritiva sobre recursos da Web.  (Manual Dublin Core apud MEY e 

SILVEIRA, 2009, p. 133). 

 

A utilização dos metadados no contexto da Web objetiva descrever os recursos 

informacionais e documentos eletrônicos, possibilitando a avaliação de relevância por 

usuários humanos e permite ainda, agenciar computadores e robôs de busca para que eles 

compreendam os metadados associados e possam então recuperá-los (MARCONDES, 2006). 

Existem diferentes padrões para a descrição dos metadados, dentre elas está a ISO 15.836 

(2003), que se refere ao conjunto de elementos dos metadados do Dublin Core (MEY e 

SILVEIRA, 2009). 
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O padrão de descrição de dados proposto pela Dublin Core Initiative (DCMI), é um 

instrumento autoexplicativo de modo que o próprio autor do documento/informação possa 

descrevê-lo eletronicamente, ao contrário de outros padrões que necessitam de um 

profissional da informação treinado para executar este tipo de serviço. O padrão Dublin Core 

é composto por 15 elementos que são: contribuidor, cobertura, criador, data, descrição, 

formato, identificador, idioma, publicador/data, relação, direitos, fonte, assunto, título, tipo 

(MARCONDES, 2006; MEY e SILVEIRA, 2009). Em sistemas de publicação eletrônica, ao 

submeter seu documento a uma biblioteca digital o autor pode fazer o upload do seu texto e 

preencher um formulário descrevendo e associando os metadados e armazenando-os em um 

catálogo ou base de dados (MARCONDES, 2006). 

 

3.5.2 Representação temática 

 

A representação temática, como o próprio nome já diz, trata do conteúdo 

informacional do documento, através do desenvolvimento das atividades tradicionalmente 

denominadas de classificação e indexação.  

O tratamento da informação do ponto de vista do acesso temático da informação 

contida nas bibliotecas digitais, não dispensa o auxílio de um instrumento que possibilita sua 

posterior recuperação. Assim como ocorre na representação descritiva, novos padrões e 

estudos estão sendo desenvolvidos para fins de busca e recuperação da informação de forma 

mais eficaz, contemplando também a representação de associação entre recursos 

informacionais. 

No âmbito da gestão de conteúdos digitais, a web semântica é uma proposta que busca 

minorar a dependência dos usuários na recuperação da informação, favorecendo a troca de 

informação, aumentando a expressividade dos descritores associados e permitindo ainda, a 

integração e interoperabilidade dos recursos. Para que o tratamento da informação ocorra com 

qualidade, é necessário investigações em disciplinas tradicionais da biblioteconomia relativas 

aos modelos de representação tais como o uso de vocabulários, tesauros e classificações. 

(CAMPOS M. L. M, CAMPOS M. L. A e CAMPOS L. M., 2006). 

A organização pressupõe procedimentos classificatórios, que possibilitam o 

agrupamento e a recuperação da informação em diversos formatos, que podem ser 

estruturados (banco de dados, por exemplo) ou não estruturados (textos integrais, por 

exemplo). “O produto desse processo classificatório se apresenta como um mapa de 

conteúdos – taxonomias – das atividades das organizações que as produzem” (CAMPOS M. 

L. M, CAMPOS M. L. A e CAMPOS L. M., 2006, p. 58-59). 
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Segundo Campos e Gomes (2008), as taxonomias têm sido bastante empregadas em 

bibliotecas digitais, e difundido no contexto da Web semântica. A utilização das taxonomias 

permite o estabelecimento de padrões de ordenação e classificação da informação através do 

uso de mecanismos de herança, além de relacionar atividades agregadoras de valor. 

As taxonomias tradicionalmente tiveram a função de classificação das espécies em 

botânica e zoologia, empregando uma nomenclatura binária. A taxonomia é uma classificação 

sistemática, apresentando uma ordem lógica, apoiada igualmente em princípios 

classificatórios (CAMPOS e GOMES, 2008). “Atualmente, o desenvolvimento de taxonomias 

tem sido um dos pilares da gestão da informação e do conhecimento” (CAMPOS M. L. M, 

CAMPOS M. L. A e CAMPOS L. M., 2006, p. 59). 

Para que a taxonomia funcione como um mecanismo de integração de informações 

faz-se necessário que exista uma interoperabilidade entre os sistemas. Neste contexto, é de 

fundamental importância à aplicação de ferramentas como os metadados (já comentado 

anteriormente) e a construção de terminologias padronizadas. Na web semântica estes 

procedimentos vêm sido representados por diversos instrumentos, como os tesauros e 

ontologias. (CAMPOS M. L. M, CAMPOS M. L. A e CAMPOS L. M., 2006).  

O tesauro é um vocabulário controlado e dinâmico de termos relacionados de forma 

dinâmica e sistemática, funcionando como um dispositivo de controle terminológico usado na 

tradução da linguagem natural dos documentos. (UNESCO apud CAMPOS M. L. M, 

CAMPOS M. L. A e CAMPOS L. M., 2006). Na década de 90, foram incorporados conceitos 

de cada termo do tesauro, formando assim os chamados tesauros conceituais, baseados numa 

teoria da classificação facetada e teoria da terminologia. (CAMPOS e GOMES apud 

CAMPOS M. L. M, CAMPOS M. L. A e CAMPOS L. M., 2006). 

Diferentemente dos tesauros, as ontologias surgiram na década de 90 ligadas ao 

contexto da web semântica, como um instrumento que permite a interoperabilidade semântica 

entre sistemas, provendo uma base semântica através dos esquemas de metadados. 

Segundo Kobashi (2007), as ontologias são ferramentas correlatos dos tesauros, que 

apresentam estrutura sistemática conceitual semelhante com relacionamentos entre termos de 

domínios específico. A diferença entre eles é que a ontologia possui uma mediação criada 

entre a máquina de inteligência artificial e o usuário que busca informação, levando em conta 

a possibilidade de a máquina realizar buscas através da identificação de conceitos atribuídos 

às inferências, facilitando a comunicação entre os sistemas. 
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4 BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE 

 

Após a abordagem teórica sob uma perspectiva dedutiva sobre a existência da 

classificação em ambientes digitais através da literatura, verificou-se a necessidade de realizar 

um estudo prático para o cotejamento e reflexão entre o campo teórico e o campo prático, com 

o objetivo de corroborar as possíveis semelhanças e diferenças. 

A escolha pela biblioteca virtual na área da saúde foi motivada principalmente, pelo 

massivo investimento em tecnologias da informação aplicado nesta área do conhecimento, 

sendo uma das maiores iniciativas com visibilidade de bibliotecas virtuais conhecidas no 

âmbito brasileiro, na América Latina e Caribe. Desde 1980, a área de ciências da saúde, 

através da Bireme, preocupava-se em reestruturar seus serviços, inserindo as tecnologias 

como meio mais eficaz no fluxo da informação e na comunicação científica em saúde. A 

rápida difusão da informação técnico-científica em saúde e o avanço das ferramentas 

tecnológicas – sobretudo a Internet, criou uma demanda que se tornou essencial na 

comunicação científica, especialmente em bibliotecas, centros de documentação, editores e 

gestores de bases de dados. 

Além da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a Bireme foi pioneira também em 

iniciativas de publicações periódicas de acesso aberto, apoiando o projeto de criação do 

SciELO, propiciando maior interação entre os atores envolvidos na comunicação científica e 

nos serviços de informação. A Bireme também é responsável pela coordenação direta das 

fontes de informação que envolve os conteúdos da América Latina e Caribe e de outros 

serviços de informação como a LILACS e o SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a 

Documentos). Através do novo modo de produção da informação, especialmente com o 

movimento de acesso aberto (open acess), trouxe à tona a dimensão política da informação, 

que preconiza o conhecimento científico como bem público, indispensável para o 

desenvolvimento social e econômico, particularmente para contribuir e superar a pobreza 

(PACKER, 2005). 

Na parte que segue, será descrito um breve histórico sobre a Bireme, a Biblioteca 

Virtual em Saúde e o DeCS, juntamente com a análise da aplicação de instrumentos de 

representação temática em BV em saúde. 
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4.1 Bireme 

 

A Bireme (Biblioteca Regional de Medicina) ou Centro Latino-americano e do Caribe 

em Informação em Ciências da Saúde é um centro especializado para a cooperação técnica em 

informação e saúde na Região das Américas da Organização Pan-americana da saúde / 

Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), localizado no Brasil, no campus da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).  Criado em 1967 através de um acordo 

firmado entre a OPAS e o Governo brasileiro, sua operação é orientada para o 

desenvolvimento da gestão, organização, indexação e acesso à informação em saúde e 

conhecimento e do estado da arte das metodologias e tecnologias correspondentes. A 

cooperação técnica, estabelecida como uma das diretrizes principais da Bireme, realizou uma 

contribuição notável à democratização da informação e qualidade da informação em saúde, 

tornando-se uma ferramenta de inclusão social na região (BIREME, 2013). 

O modelo Bireme de gestão e comunicação da informação desde sua criação até os 

dias atuais vem evoluindo. No primeiro período, na década de 1960, seu modelo era baseado 

nas funções essenciais de uma biblioteca médica, exercendo as atividades de desenvolvimento 

de coleções, serviço de referência para usuários, uso compartilhado dos materiais de 

informação e fornecimento de fotocópias. A partir do fim da década de 1960, o modelo de 

cooperação se expandiu, inserindo a nova função de controle bibliográfico e de indexação de 

todas as revistas científicas da América Latina e do Caribe com o Index Medicus Latino-

americano (IMLA), proporcionando maior visibilidade regional e internacional à produção 

científica da América Latina e do Caribe. Neste período de expansão, a Biblioteca Regional 

de Medicina passou a se chamar Centro Latino-americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde, mantendo a sigla Bireme. O IMLA também evoluiu para a base 

bibliográfica Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde), com ênfase na ampliação da cobertura em saúde pública (BIREME, 2013). 

No fim da década de 1980, a Bireme adotou um modelo de descentralização das 

funções de controle bibliográfico da produção científica, nos serviços de pesquisa 

bibliográfica e na capacitação de recursos humanos. Esta descentralização se configura no 

Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, estruturado com 

uma instituição coordenadora nacional em cada país. Com o avanço das tecnologias de 

informação e comunicação, a Bireme promoveu o uso de computadores nas bibliotecas, tanto 

para a produção descentralizada da base de dados LILACS quanto para a pesquisa 

bibliográfica em CD-ROM e, posteriormente, online. Como um acréscimo às metodologias de 
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gestão da informação, a Bireme lançou o vocabulário Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS), que contém a tradução do Medical Subject Headings (MeSH) da Biblioteca Nacional 

de Medicina (NLM) dos Estados Unidos (BIREME, 2013).  

Desde 1990, a Bireme vem dando ênfase à adoção plena da Internet como o meio de 

produção das fontes e fluxos de informação científica e técnica. Como instrumento desta 

construção em consonância às ferramentas oferecidas pela internet surgiu a Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), com uma metodologia cooperativa e de amplo acesso à informação. Na 

mesma época, BIREME coopera com a Agência de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo (FAPESP), para a criação da Scientific Electronic Library Online - SciELO (Biblioteca 

Científica Eletrônica em Linha), como um modelo para a publicação cooperativa de revistas 

científicas de qualidade online na Internet em modalidade de acesso aberto (BIREME, 2013). 

O item a seguir expõe um pouco mais sobre o panorama histórico da BVS. 

 

4.2 Biblioteca Virtual em Saúde - BVS 

 

A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) é uma proposta de espaço virtual que surgiu em 

resultado do cooperativo em informação científica e técnica em saúde. A BVS foi lançada no 

ano de 1998, no IV Congresso Regional de Informação em Ciências da Saúde (CRICS4) e foi 

consolidada por meio da Declaração de São José, que norteou diretrizes de uma construção 

coletiva para fortalecer capacidades e infraestruturas e, para facilitar o amplo acesso à 

informação para o melhoramento permanente da saúde e desenvolvimento de forma 

sustentável da Região (PACKER, 2005; BIREME, 2013).  

A BVS é um produto da evolução das três décadas de cooperação técnica, 

representando uma expansão radical dos modelos anteriores de gestão da informação 

apresentados pela Bireme. Como um espaço dinâmico e virtual, a BVS tem a capacidade de 

expandir as redes de fontes e fluxos de informação, e também ser um espaço de memória dos 

registros de informação, proporcionando o acesso ao conhecimento aos diversos tipos de 

públicos que lidam com a informação de saúde individual e coletiva (PACKER, 2005). A 

BVS organiza a informação em uma estrutura que integra e interconecta bases de dados 

referenciais, diretórios de especialistas, eventos e instituições, catálogos de recursos de 

informação disponíveis na internet, coleções de textos completos com destaque para a coleção 

SciELO de revistas científicas, serviços de disseminação seletiva de informação, fontes de 

informação de apoio à educação e a tomada de decisão, notícias, listas de discussão e apoio a 

comunidades virtuais (BIREME, 2008). 
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Na BVS a informação é tratada como bem público, através do novo modo de produção 

do fluxo da informação com os movimentos de acesso aberto (open acess) e o auto-

arquivamento (self-archiving), que favorecem o acesso equitativo ao conhecimento. Desta 

forma, a operação de gestão da informação é realizada diretamente pelos seus diferentes 

atores, superando as barreiras físicas, incluindo a participação de editores e da publicação 

eletrônica em rede (PACKER, 2005).   

O modo operacional da BVS está estruturado em três dimensões: a primeira delas é 

que têm-se um trabalho em rede de instituições que executam as atividades de fluxo de 

informação e de trabalho, intermediando assuntos relacionados a produção e explorando as 

fontes de informação existentes. Na segunda dimensão, têm-se as redes propriamente ditas, 

que são organizadas e indexadas dentro da própria BVS. A terceira dimensão é o uso das 

redes sociais para a divulgação da informação. A rede é constituída pelas instituições públicas 

ou privadas, centros de pesquisa, gestores da informação, profissionais da informação e 

usuários. A rede social foi incorporada ao modelo de rede recentemente, e se constitui como 

uma importante ferramenta de fortalecimento da visibilidade da produção científica, 

proporcionando maior articulação entre os atores e tornando-se também um espaço de 

convergência e referência dos produtos, serviços e informação em saúde (PACKER, 2005; 

BIREME, 2011).  

A gestão da BVS é compartilhada e realizada em rede, sob a coordenação da 

OPAS/OMS e regida por princípios como o acesso à informação, promoção de alianças de 

consórcios para maximizar o uso compartilhado recursos, promoção de trabalho cooperativo, 

descentralização do trabalho em rede em todos os níveis geográficos, temáticos e 

institucionais. Como parte das atividades de gestão de desenvolvimento da BVS, é promovido 

a cada dois anos reuniões e fórum para avaliação, intercâmbio de experiências, resultando na 

produção de um guia que é periodicamente atualizado em função dessas reuniões (PACKER, 

2005). 

Em cada país a promoção e divulgação é feita por uma ou mais instituições que fazem 

parte da BVS, seguindo os mesmos princípios e funções da Bireme no âmbito regional. No 

contexto nacional da BVS, a gestão compartilhada é trabalhada e continuamente aperfeiçoada, 

incluindo a participação de todos os atores envolvidos na produção e fluxo da informação. 

Porém, as bibliotecas e centros de documentação permanecem como coluna vertebral da 

operação BVS (PACKER, 2005). 

O estabelecimento da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) como espaço de cooperação 

e divulgação da informação científica em saúde tornou-se um marco operacional 
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representando uma inovação notável para o fortalecimento dos processos de de decisão,  

gestão, pesquisa, educação e serviços de atenção à saúde, implantada de acordo com as 

necessidades políticas, econômicas e cultuais da região da América Latina e do Caribe 

(BIREME, 2011). 

Para que a informação seja recuperada de forma eficiente, é necessária a utilização de 

ferramentas que desempenham a função de organização e mediação da informação de maneira 

clara e eficiente para todo o tipo de público. Como um dos agentes integradores da BVS, o 

DeCS é um instrumento de representação temática que tem por objetivo definir estruturas de 

campos e dos dados a serem recuperados. No item a seguir segue uma descrição de maneira 

mais detalhada sobre as bases metodológicas do DeCS e sua função na representação temática 

na BVS. 

 

4.3 Descritores em Ciências da Saúde – DeCS 

 

O DeCS é um vocabulário estruturado trinlíngue (português, inglês e espanhol) criado 

pela BIREME para a indexação de materiais contida na BVS, que também é utilizado na 

pesquisa e na recuperação de assuntos da literatura científica em bases de dados como a 

LILACS e a MEDLINE. O vocabulário foi desenvolvido a partir do MeSH (Medical Subject 

Headings da U.S. National Library of Medicine), com o objetivo de unificar a busca e a 

pesquisa em três idiomas, proporcionando um diálogo uniforme entre o Sistema Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, que abrange 37 países e 600 

bibliotecas (BIREME, 2007). 

Além dos termos já existentes no MeSH, foram acrescidos descritores das áreas 

específicas de Saúde Pública, Homeopatia, Ciência e Saúde e Vigilância Sanitária. Os 

conceitos que compõem o DeCS são organizados em uma estrutura hierárquica que permite a 

execução da pesquisa através de termos mais amplos ou específicos e, também, por meio de 

termos que pertençam a mais de uma estrutura. O DeCS possui 31.580 descritores (29.936 

provenientes do MeSH). Existem 1.994 códigos hierárquicos de categorias DeCS em 1.507 

descritores do MeSH. O número de descritores é maior que o total, pois um descritor pode 

ocorrer mais de uma vez na hierarquia. Por ser um vocabulário dinâmico, o DeCS registra 

processo constante de crescimento e mutação, registrando a cada ano um mínimo de 1.000 

interações na base de dados, dentre as quais, alterações, substituições e criações de novos 

termos ou áreas (BIREME, 2013). 
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O DeCS faz parte da metodologia LILACS, componente integrador da BVS, que em 

uma única rede envolve metodologias e procedimentos de coleta da informação, normatização 

dos dados, estrutura dos campos expressos em guias e manuais. A atualização do vocabulário 

é realizado de forma periódica, seguindo as mudanças realizadas no vocabulário do MeSH e 

também pelo surgimento de um novo conjunto terminológico estruturado (ou categoria), que 

seja pertinente ao domínio do DeCS, Ciências da Saúde, pela inserção de determinado número 

de novos descritores como também pela modificação, inclusão e/ou exclusão de descritores já 

existentes (BIREME, 2007).  

Para que a atualização seja regulamentada, é necessário a elaboração de proposta com 

justificativas discorrendo os motivos pelo qual o descritor deve ser incluído ou retirado. Os 

critérios são: registro do surgimento de novas áreas do conhecimento, comprovação da 

insuficiência terminológica do DeCS, identificação de descritores de uma área do 

conhecimento dispersos entre as categorias atuais do DeCS, revisão das traduções/notas, 

mudanças na linguagem científica e no mapa de conhecimento. A proposta é analisada pelo 

Comitê técnico, Comitê de especialista das áreas temáticas e o Grupo de trabalho proponente 

da atualização, que ficam responsáveis por assegurar a integridade do vocabulário (BIREME, 

2007).  

O DeCS é um vocabulário estruturado hierarquicamente, isto é, uma árvore conceitual 

e terminológica que mapeia o conhecimento das ciências da saúde de modo a apresentá-lo 

organizadamente, dividindo-o em categorias e subcategorias (ou ramos) e, dentro delas, os 

descritores ordenados do mais geral ao mais específico. Suas relações conceituais seguem 

princípios classificatórios como as relações hierárquicas, as relações de equivalência, as 

relações não-hierárquicas e um tipo de relacionamento especial de correspondência com o 

MeSH e entre os idiomas. Para a identificação das categorias hierárquicas são utilizados 

códigos hierárquicos, que permitem a visualização da hierarquização e agrupamento de 

assuntos/conceitos  (BIREME, 2007). 

A partir da breve apresentação sobre a Biblioteca Virtual em Saúde, o próximo item 

colocará em prática o que conceitualmente foi dito até o momento. Através do estudo sobre a 

aplicação de instrumentos de representação temática – sobretudo de classificação, realizar-se-

á uma análise objetivando buscar no âmbito das bibliotecas virtuais a existência de 

classificação/taxonomias para a organização da informação. 
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4.4 Análise da aplicação de instrumentos de representação temática 

 

A classificação, conforme apresentado, é um processo de agrupamento de coisas e 

objetos que se estabelece através de critérios. A classificação bibliográfica tradicionalmente 

atua como instrumento de organização da coleção nas estantes, visando sua posterior 

recuperação. No entanto, a classificação possui uma função muito mais ampla do que parece, 

pois além de organizar fisicamente os documentos, ela trata de uma representação de assuntos 

de maneira lógica e sistemática, definindo a ordem dos saberes e das coisas e hierarquizando 

o conhecimento.  

Partindo deste pressuposto, a classificação é um instrumento de organização da 

informação que pode ser utilizado tanto em bibliotecas tradicionais como em bibliotecas 

virtuais, tendo em vista a sua precisão na representatividade dos assuntos.  

O estudo analítico sobre a aplicação de instrumentos de representação temática em 

Bibliotecas Virtuais em Saúde da Bireme teve início por meio de uma pesquisa de campo, 

através de uma entrevista informal com profissionais da informação da Fundação Oswaldo 

Cruz, durante o evento do II Fórum BVS Fiocruz e IX Encontro da Rede de Bibliotecas da 

Fiocruz. A Fiocruz é uma das instituições de pesquisa que integra e coopera com a rede de 

informação liderada pela Bireme, e utiliza a Biblioteca Virtual em Saúde para divulgar sua 

produção intelectual. Como apresentado anteriormente, a BVS é uma rede de informação no 

qual fazem parte bibliotecas de diversos países e de assunto específicos na área de Ciências da 

Saúde. Entretanto, a pesquisa é feita de forma integrada, abrangendo todas as bibliotecas 

cooperantes (sejam elas de segmento temático ou institucional).  

No que diz respeito à representação temática em BVS, o instrumento utilizado é o 

DeCS, que localiza a terminologia autorizada e mais conhecida mundialmente. O vocabulário 

contido no DeCS é de fundamental importância para intermediar a linguagem do pesquisador 

e a terminologia da área, sendo um instrumento de auxílio à pesquisa, ajudando o usuário a 

refinar, enriquecer ou expandir suas buscas, proporcionando resultados mais objetivos 

(PELLIZZON, 2004). De maneira criteriosa, os termos são acrescidos/excluídos ao descritor, 

seguindo diretrizes estabelecidas pela Bireme. Conforme apresentado acima, o DeCS é um 

descritor dinâmico utilizado para indexar e recuperar a informação contida nas BVS e em 

outras bases de dados indexadas pela Bireme, como a LILACS, por exemplo. Os princípios de 

indexação são estabelecidos em um dos documentos da metodologia LILACS, trazendo uma 

orientação geral sobre o uso dos descritores, as etapas da leitura técnica dos documentos e 

sobre o uso dos descritores e qualificadores em assuntos presentes em mais de uma categoria 
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específica. A filosofia da indexação no DeCS é regida por características que garantem a 

qualidade do descritor, que são: concordância, coerência, imparcialidade, especificidade, 

multiplicidade, fidelidade e bom senso (BIREME, 2008).  

Para a construção do mapa conceitual do DeCS, observa-se que são utilizados 

princípios de classificação preconizados pela Biblioteconomia, conforme o Guia BVS 

publicado ano de 2011: 

O DeCS em sua estrutura segue a tradição de sistemas de classificação e respectivas 

listas de cabeçalhos de assunto que foram sendo transformadas em vocabulários 

especializados sem abandonar as estruturas dos sistemas de classificação das quais 

são oriundos. Sua estrutura hierárquica é fundamentada na divisão de conhecimento 

em classes e subclasses decimais, respeitando as ligações conceituais e semânticas. 

Seus termos são apresentados em uma estrutura híbrida de pré e pós- coordenação 

(BIREME, 2011, p. 18) 

 

O DeCS em sua interface de pesquisa permite a navegação no mapa conceitual de 

assuntos existentes nas bases de dados indexadas pela Bireme. É uma árvore hierárquica 

expansível conforme a especificação de assuntos, que permite a visualização de definições, 

sinônimos e categorias com códigos hierárquicos decimais, apontando sua localização na 

árvore conceitual e também sua localização em outras categorias. É importante frisar que 

atualmente a busca através do DeCS pode ser realizada de duas formas. A primeira é pela 

consulta no próprio DeCS através do link http://decs.bvs.br/, com as opções de busca pela 

palavra ou termo, descritor exato ou pela busca pelos índices alfabético, permutado e 

hierárquico, conforme a figura a seguir:  

 

 

 

http://decs.bvs.br/
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Figura 1 – Interface de consulta inicial do DeCS 
Fonte: Bireme 

 

Nas opção consulta descritor extato, o usuário deve conhecer previamente o descritor 

completo a ser pesquisado. Já com a consulta através dos índices, a busca  pode ser realizada 

através do índice alfabético, que permite a busca pela raiz da palavra, e a posterior 

visualização de todos termos que se iniciam com a letra selecionada, através da ferramenta 

“régua alfabética”. O índice permutado proporciona que a busca possa ser realizada de forma 

global, independentemente do descritor estar localizado no início, no meio ou no fim. O 

índice hierárquico oferece o recurso de visualização do mapa conceitual de forma expansível, 

da categoria mais geral para as classes e subclasses mais específicas, como uma árvore e seus 

galhos e ramificações. Esse índice é denominado na língua inglesa pelo nome Tree Structure, 

pois assemelha-se a uma árvore de conhecimento com suas ramificações e subdivisões. 

(PELLIZZON, 2004). Nas figuras abaixo é possível identificar cada um dos exemplos de 

busca: 
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           Figura 2 – Resultado de busca pela consulta Descritor exato 
           Fonte: Bireme  

 

 

       Figura 3 – Resultado de busca pela consulta Índice alfabético 
       Fonte: Bireme 
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Figura 4 – Resultado de busca pela consulta Índice permutado 
Fonte: Bireme 

 

 

Figura 5 – Interface de busca do Índice hierárquico 
Fonte: Bireme  

 

A outra forma de pesquisa é pelo novo portal de pesquisa da BVS (http://bvsalud.org/), 

que foi lançado em 2013, incluindo a interface de busca pelo DeCS. Para a busca através do 

descritor de assunto, é necessário clicar na opção localizar descritor de assunto. Assim como 

no índice hierárquico, é possível navegar pelas categorias de assunto ou buscar o descritor 

exato.  

http://bvsalud.org/
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             Figura 6 – Interface de busca do localizador de descritores de assunto do novo             

 Portal BVS. Fonte: Bireme 

 

O novo Portal de pesquisa da BVS, possui uma interface mais amigável, 

proporcionando ao usuário ou pesquisador, que ainda não domina a terminologia da área, uma 

navegabilidade pelo mapa conceital, com a possibilidade de visualizar todos as definições e 

categorias e, diretamente, pesquisar documentos com o descritor selecionado, sem ser 

remetido a nenhum outro espaço virtual. 

 A análise realizada no funcionamento do DeCS constata que os princípios 

classificatórios estão presentes neste ambiente virtual de informação não na definição dos 

termos especializados, mas sim nos tipos de relacionamentos entre os conceitos-descritores. 

Nota-se que tais relacionamentos são pautados em relações provenientes dos fundamentos das 

classificações, proporcionando uma árvore hierárquica expansível, cujos termos estão 

assentados em categorias, classes e subclasses de assuntos, além de códigos hierárquicos 

decimais, presentes tanto na navegação da busca quanto na apresentação dos resultados de 

busca.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dissertar sobre a aplicabilidade atual das classificações, ou dos princípios 

classificatórios, em meio a um cenário de mudanças e avanços tecnológicos pode parecer 

desafiador, sobretudo diante da atividade biblioteconômica no ambiente virtual. No entanto, a 

questão da representação da informação está inserida tanto no contexto tradicional quando no 

contexto virtual, e a classificação é um instrumento que viabiliza qualquer tentativa de 

organização da informação, independente do suporte informacional. 

Apresentar o contexto histórico e conceitual das classificações foi relevante para 

fundamentar o presente estudo e reafirmar a importância das teorias que contribuíram, e 

contribuem até hoje, para a compreensão e aperfeiçoamento da organização do conhecimento 

e da informação no universo biblioteconômico. 

Ao longo da pesquisa observou-se que, embora as classificações tradicionais, como a 

Classificação Decimal de Dewey (CDD) e Classificação Decimal Universal (CDU), sejam, 

em certa medida, insuficientes para classificar a informação de acordo com a evolução do 

conhecimento e das tecnologias de informação e comunicação, seus princípios e fundamentos 

encontram-se ainda presentes nos esforços de organização temática da informação.  

O aparecimento da internet promoveu uma explosão documental em meio virtual, 

trazendo uma mudança sem precedentes nas rotinas de trabalho dos bibliotecários, alterando 

os processos de produção, armazenagem, tratamento e recuperação de documentos e 

informações. Os sistemas de representação e recuperação de informações documentais 

assistiram a extrapolação dos limites de tradicionais catálogos em fichas para as bases de 

dados on-line. Além disso, os objetos digitais carregados de informações são encontrados 

atualmente em vários ambientes virtuais, como home-pages, listas de discussão, softwares em 

geral, padrões tecnológicos, protocolos e outros dispositivos, que por sua vez, necessitam de 

diferentes tipos de índices, pontos de acesso e elementos facilitadores de sua recuperação 

(ALVARENGA, 2001). 

As bibliotecas virtuais hoje ocupam um espaço notável dentro do contexto da 

comunicação científica e é um canal de disseminação de informações institucionais ou de 

áreas específicas do conhecimento, com um nível de alcance ao público imensurável. A 

Biblioteca Virtual em Saúde é um exemplo prático desta realidade, no qual bibliotecários e 

autores são atores participantes no ciclo de gestão da informação.  

É importante frisar que juntamente a este novo panorama, ao que se refere aos 

ambientes dos sistemas de representação e recuperação da informação, houve um gradual 
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envolvimento de profissionais oriundos de outras áreas do conhecimento, como os cientistas 

da computação e linguistas (ALVARENGA, 2001). O trabalho conjunto destes profissionais 

com os bibliotecários é primordial para o desenvolvimento de instrumentos de representação 

da informação que atendam tanto aos princípios de classificação como as do âmbito 

tecnológico e semântico. 

A escolha da Biblioteca Virtual em Saúde foi motivada principalmente pelo amplo 

investimento nesta área do conhecimento e também por sua visibilidade. Entretanto, algumas 

dificuldades foram encontradas em relação ao levantamento de dados sobre o DeCS, como, 

por exemplo, as tentativas de contato sem sucesso com os responsáveis pela BVS e pelo Setor 

de Terminologia e Classificação em Saúde. Cabe ressaltar que o estudo realizado foi uma 

reflexão que buscou relacionar a literatura da área de Ciência da Informação e 

Biblioteconomia, ao que se refere às classificações na realidade das bibliotecas virtuais, e a 

análise do que foi explorado nos Portais da BVS e no DeCS.  

Vale destacar a preocupação dos profissionais envolvidos na diretriz Bireme com a 

criação de um setor dedicado ao desenvolvimento de terminologias e classificações voltadas 

para a área da saúde.  Porém ainda se faz necessário o aperfeiçoamento contínuo de 

instrumentos de recuperação de informação baseados em conceitos de classificação, como o 

DeCS, por exemplo, pois parecem ser poucos os trabalhos desta natureza realizados na área 

de bibliotecas virtuais, muito provavelmente devido à complexidade de se classificar a 

informação dentro do contexto virtual. 

Apesar do saldo positivo da pesquisa em relação à existência de conceitos de 

classificação aplicados em instrumentos de busca e recuperação da informação na Biblioteca 

Virtual em Saúde, percebe-se que este é um exemplo minoritário diante da grande quantidade 

de bibliotecas virtuais existentes em rede sem qualquer tipo de instrumento que viabilize a 

recuperação da informação de forma estruturada. Ações e projetos conjuntos com outras áreas 

do conhecimento devem ser estimulados, a fim de se apontar novos rumos da classificação 

como interface da representação da informação. 

A análise aqui realizada nas interfaces do DeCS, que é um vocabulário de descritores 

internacionalmente influente na área da saúde, constata que os princípios classificatórios estão 

presentes no ambiente virtual através do estabelecimento de estruturas e dos tipos de 

relacionamentos entre os conceitos-descritores. Nota-se que tais relacionamentos são pautados 

em relações provenientes dos fundamentos das classificações, tais como categorias, classes, 

subclasses, termos equivalentes, códigos decimais, seja na navegação da busca seja na 

navegação dos resultados da busca.  
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Tal constatação permite arriscar uma resposta à pergunta aqui proposta como 

problema: qual o papel das classificações, ou dos princípios classificatórios, na organização 

temática da informação em ambientes virtuais? Uma resposta possível é: servir de base para a 

estruturação conceitual dos instrumentos de controle e de representação terminológica, tais 

como índices, vocabulários, taxonomias e tesauros, subsidiando-os não somente na 

estruturação conceitual, mas também, complementando-os na apresentação dos resultados de 

busca por informações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVARENGA, L.. A teoria do conceito revisitada em conexão com ontologias e metadados 

no contexto das bibliotecas tradicionais e digitais. Datagramazero, Rio de Janeiro, v. 2, n. 6, 

dez. 2001. Disponível: < http://www.dgz.org.br/dez01/Art_05.htm >. Acesso em: 27 dez. 

2013. 

 
BARBOSA, A. P.. Teoria e prática dos sistemas de classificação bibliográfica. Rio de Janeiro: 

IBBD, 1969.  
 

BIREME. Guia da BVS 2011. Versão 19. São Paulo: BIREME, 2011. Disponível em: 

<http://modelo.bvsalud.org/wp-content/uploads/Guia_da_BVS_2011_pt.pdf>. Acesso em: 25 

dez. 2013. 

 

 BIREME. Guia de atualização do DeCS.  Versão preliminar. São Paulo: BIREME, 2007. 

Disponível em: <http://bvsmodelo.bvsalud.org/download/decs/DeCS-GuiaAtualizacao.pdf>. 

Acesso em: 25 dez. 2013. 

 

BIREME. Manual de indexação de documentos para a base de dados LILACS. São 

Paulo: BIREME, 1998. Disponível em: <http://bvsmodelo.bvsalud.org/ download/  

lilacs/LILACS-4-ManualIndexacao-pt.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2013. 

 

BIREME. Portal institucional da Bireme. Disponível em: <http://www.paho.org/bireme/ >. 

Acesso em 14 dez. 2013.  

 

BRÄSCHER, M.; CAFÉ, L. Organização da informação ou organização do conhecimento?. 

In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 9., 2008, 

São Paulo. Anais...São Paulo: Ancib, 2008. Disponível em: 

<http://skat.ihmc.us/rid=1KR7TM7S9-S3HDKP-5STP/BRASCHER%20CAF%C3 

%89(2008)-1835.pdf>. Acesso em: 19 set. 2013. 

 

CAMPOS, M. L. de A.. Linguagem documentária: teorias que fundamentam sua 

elaboração. Niterói, RJ: EdUFF, 2001.  

 

CAMPOS, M. L. M; CAMPOS, M. L. de A.; CAMPOS, L. M. Web semântica e a gestão de 

conteúdos informacionais. In: MARCONDES, C. H.. (Org.). Bibliotecas digitais: saberes e 

práticas. 2.ed. Salvador: UFBA; Brasília: IBICT, 2006. p. 55-74.  

 

CAMPOS, M. L. de A.; GOMES, H. E. Taxonomia e classificação: o princípio de 

categorização. Datagramazero, Rio de Janeiro, v. 9, n. 4, ago. 2008. Disponível em: < 

http://www.dgz.org.br/ago08/Art_01.htm>. Acesso em: 17 out. 2013. 

 

CUNHA, M. B. da. Bases de dados no Brasil: um potencial inexplorado. Ci. Inf., Brasília, v. 

18, n. 1, p. 45-57, jan./jun. 1989. Disponível em: < 

http://revista.ibict.br/cienciadainformacao/index.php/ciinf/article/view/1335/964>. Acesso 

em: 13 out. 2013. 

 

CUNHA, M. B. da. Desafios na construção de uma biblioteca digital. Ci. Inf., Brasília, v. 28, 

n. 3, p. 257-268, set./dez. 1999. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/ci/v28n3/v28n3a3.pdf>. Acesso em: 19 set. 2013. 

http://www.dgz.org.br/dez01/Art_05.htm
http://modelo.bvsalud.org/wp-content/uploads/Guia_da_BVS_2011_pt.pdf
http://bvsmodelo.bvsalud.org/download/decs/DeCS-GuiaAtualizacao.pdf
http://bvsmodelo.bvsalud.org/%20download/%20%20lilacs/LILACS-4-ManualIndexacao-pt.pdf
http://bvsmodelo.bvsalud.org/%20download/%20%20lilacs/LILACS-4-ManualIndexacao-pt.pdf
http://www.paho.org/bireme/
http://skat.ihmc.us/rid=1KR7TM7S9-S3HDKP-5STP/BRASCHER%20CAF%C3%20%89(2008)-1835.pdf
http://skat.ihmc.us/rid=1KR7TM7S9-S3HDKP-5STP/BRASCHER%20CAF%C3%20%89(2008)-1835.pdf
http://www.dgz.org.br/ago08/Art_01.htm
http://revista.ibict.br/cienciadainformacao/index.php/ciinf/article/view/1335/964
http://www.scielo.br/pdf/ci/v28n3/v28n3a3.pdf


52 

 

 

CUNHA, M. B. da; MCCARTHY, C.. Estado atual das bibliotecas digitais no Brasil. In: 

MARCONDES, C. H.. (Org.). Bibliotecas digitais: saberes e práticas. 2.ed. Salvador: UFBA; 

Brasília: IBICT, 2006. p. 25-54. 

 

DIAS, E. W. O contexto digital e tratamento da informação. Datagramazero, Rio de Janeiro,  

v. 2,  n. 5 , out. 2001. Disponível em: < http://www.dgz.org.br/out01/F_I_art.htm>. Acesso 

em: 19 set. 2013. 

 

DIAS, E. W.; NAVES, M. M. L. Análise de assunto: teoria e prática. 2. ed. rev. Brasília: 

Briquet de Lemos, 2013. 

 

FOSKETT, A. C.. A abordagem temática da informação. Tradução de Antônio Angenor 

Briquet de Lemos. São Paulo: Polígono; Brasília: Ed.UnB, 1973.  

 

GOMES, H. E. Tendências da pesquisa em organização do conhecimento. Pesq. bras. Ci. 

Inf., Brasília, v. 2, n. 1, p. 60-88, jan./dez. 2009. Disponível em: < 

http://inseer.ibict.br/ancib/index.php/tpbci/article/view/16/38>. Acesso em: 23 jun. 2013. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 

Repositórios digitais. Disponível em: <http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-

tecnologia-e-inovacao%20/repositorios-digitais>. Acesso em: 17 out. 2013. 

 

KAULA, P. N.. Repensando os conceitos no estudo de classificação. (Baseado no artigo 

submetido à 4ª Conferência sobre Pesquisa em Classificação, Asburg, Alemanha Ocidental, 

de 20 de junho a 2 de julho de 1982) Disponível em: < 

http://www.conexaorio.com/biti/kaula/index.htm> Acesso em: 20 maio 2013. 

 

KOBASHI, N. Y. Fundamentos semânticos e pragmáticos da construção de instrumentos de 

representação de informação. Rio de Janeiro, Datagramazero, v. 8, n. 6, dez. 2007. 

Disponível em: < http://www.dgz.org.br/dez07/Art_01.htm>. Acesso em: 17 out. 2013.  

 

LANGRIDGE, D.. Classificação: abordagem para estudantes de biblioteconomia. Tradução 

Rosali P. Fernandez. Rio de Janeiro: Interciência, 1977.  

 

LEITE, F. et al. Repositórios institucionais: boas práticas para a construção de repositórios 

institucionais da produção científica. Brasília: IBICT, 2012. Disponível em: 

<http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/703/1/Boas%20pr%C3%A1ticas%20para%20a%20con

stru%C3%A7%C3%A3o%20de%20reposit%C3%B3rios%20institucionais%20da%20produ

%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica.pdf>. Acesso em: 17 out. 2013.  

 

LEVACOV, M.. Bibliotecas virtuais: (r)evolução?. Ci. Inf., 1997, vol.26, n.2. Disponível em: 

<http://revista.ibict.br/cienciadainformacao/ index.php/ciinf/article/view/390/350>. Acesso 

em: 14 set. 2013. 

 

MACHADO, R.;  NOVAES. M. S. F.; SANTOS, A. H. dos. Biblioteca do futuro na 

percepção dos profissionais da informação. TransInformação, Campinas, v. 11, n. 3, p. 215-

222 set./dez. 1999. Disponível em: < 

http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000000306&dd1=f719c>. Acesso em: 14 

set. 2013. 

http://www.dgz.org.br/out01/F_I_art.htm
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/repositorios-digitais
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/repositorios-digitais
http://www.dgz.org.br/dez07/Art_01.htm
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/703/1/Boas%20pr%C3%A1ticas%20para%20a%20constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20reposit%C3%B3rios%20institucionais%20da%20produ%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica.pdf
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/703/1/Boas%20pr%C3%A1ticas%20para%20a%20constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20reposit%C3%B3rios%20institucionais%20da%20produ%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica.pdf
http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/703/1/Boas%20pr%C3%A1ticas%20para%20a%20constru%C3%A7%C3%A3o%20de%20reposit%C3%B3rios%20institucionais%20da%20produ%C3%A7%C3%A3o%20cient%C3%ADfica.pdf
http://revista.ibict.br/cienciadainformacao/%20index.php/ciinf/article/view/390/350
http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000000306&dd1=f719c


53 

 

 

MARCONDES, C. H. Metadados: descrição e recuperação de informações na web. In: 

________. Bibliotecas digitais: saberes e práticas. 2.ed Salvador: UFBA; Brasília: IBICT, 

2006. p. 95-111. 

 

MEY, E. S. A.; SILVEIRA, N. C.. Catalogação no plural. Brasília: Briquet de Lemos, 2009.  

 

MONTEIRO, S. D.; GIRALDES, M. J. C.. Aspectos lógico-filosóficos do conhecimento na 

esfera da ciência da informação. Inf. soc., João Pessoa, v.18, n.3, p. 13-27, set./dez. 2008. 

Disponível em: < http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/1775/2269 > . Acesso 

em: 30 maio 2013.  

 

PACKER, A. L. A construção coletiva da biblioteca virtual em saúde. Interface: 

Comunicação, saúde, educação, São Paulo, v. 9, n. 17, p. 249-272, mar/ago 2005. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n17/v9n17a04.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2013.  

PELLIZZON, R. de F. Pesquisa na área de saúde. 1. Base de dados DeCS (Descritores em 

Ciências da Saúde). São Paulo, Acta cir. bras., v. 19, n. 2, p. 153-163, 2004. Disponível em: 

< http://www.scielo.br/pdf/acb/v19n2/v19n2a13.pdf>. Acesso em: 27 dez. 2013. 

PIEDADE, M. A. R.. Introdução à teoria da classificação. 2.ed.rev.aum. Rio de Janeiro: 

Interciência, 1983. 

 

PONTES, F. V.; LIMA, G. A. B. de O.. A organização do conhecimento em ambientes 

digitais: aplicação da teoria da classificação facetada. Perspect. cienc. inf., v. 17, n. 4, p. 18-

40, out./dez. 2012. Disponível em: < 

http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/1411/1065>. Acesso em: 23 

jun. 2013.  

 

ROWLEY, J.. A biblioteca eletrônica. Tradução de Antonio Agenor Briquet de Lemos. 2. 

ed. de informática para bibliotecas. Brasília: Briquet de Lemos, 2002.  

 

SAYÃO, L. F. Biliotecas digitais e suas utopias. PontodeAcesso, Salvador, v. 2, n. 2, p. 2-36, 

ago./set. 2008. Disponível em: < 

http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/2661/2166>. Acesso em:  14 

set. 2013. 

 

SCHREINER, H. B.. Considerações históricas acerca do valor das classificações 

bibliográficas. Conferência Brasileira de Classificação Bibliográfica. Anais, v. 1. Rio de 

Janeiro, IBICT/ABDF, 1979, p. 190-207. Disponível em 

<http://www.conexaorio.com/biti/schreiner/>. Acesso em: 20 maio 2013. 

 

SHERA, J. H.. Padrão, estrutura e conceituação na classificação. Tradução de Hagar Espanha 

Gomes. BITI: Biblioteconomia, Informação & Tecnologia da Informação. Rio de Janeiro, 

2004. Publicado originalmente em 1957. Disponível em: 

<http://www.conexaorio.com/biti/index.htm>. Acesso em: 20 maio 2013. 

 

SOUZA, R. F. de. A classificação como interface da internet. Datagramazero, Rio de 

Janeiro, v. 2, n. 2, abr. 2000. Disponível em: < http://www.dgz.org.br/abr00/Art_01.htm>. 

Acesso em: 23 jun. 2013. 

 

http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/1775/2269
http://www.scielo.br/pdf/icse/v9n17/v9n17a04.pdf
http://www.scielo.br/pdf/acb/v19n2/v19n2a13.pdf
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/2661/2166


54 

 

TAMMARO, A. N.; SALARELLI, A.. A biblioteca digital. Tradução de Antonio Agenor 

Briquet de Lemos. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 

 

TOUTAIN, L. M. B. B.. Biblioteca digital: definição de termos. In: MARCONDES, C. H.. 

(Org.). Bibliotecas digitais: saberes e práticas. 2.ed Salvador: UFBA; Brasília: IBICT, 2006. 

p. 15-24.  

 

VICENTINI, L. A.. Gestão em bibliotecas digitais. In: MARCONDES, C. H.. (Org.). 

Bibliotecas digitais: saberes e práticas. 2.ed Salvador: UFBA; Brasília: IBICT, 2006. p. 239-

257. 

 

VIDOTTI, S. A. B. G; SANT’ANA, R. G. Infra-estrutura tecnológica de uma biblioteca 

digital: elementos básicos. In: MARCONDES, C. H.. (Org.). Bibliotecas digitais: saberes e 

práticas. 2.ed Salvador: UFBA; Brasília: IBICT, 2006. p. 77-93. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


