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RESUMO

Procura-se  apresentar  um  estudo  em  torno  da  literatura  do  campo  da  Ciência  da
Informação tomando  com  referência  os clássicos  da  Documentação com foco  na
trajetória  intelectual  de  Paul  Otlet  e  Suzanne  Briet.  Busca-se  demonstrar  como  o
conceito de documento foi sendo forjado por esses autores e como o mesmo tem sido
alvo de  debate  para os  ditos  neodocumentalistas.  Conclui-se que  há duas  formas  de
apropriação desses debates pelos autores contemporâneos. Assim, entende-se, de acordo
com as leituras levantadas, que os neodocumentalistas podem ser compreendidos em
dois grupos: entre os buscam entender os clássicos da Documentação como fonte para
melhor reflexão acerca do conceito de documento em torno das atividades e práticas dos
profissionais da informação e entre os que encontram nos documentos um campo fértil
para as reflexões filosóficas procurando entender os documentos como um construto
sócio-histórico envoltos em relações de poderes que nem sempre são fáceis de serem
percebidas

Palavras-chave:  Paul  Otlet.  Suzanne  Briet.  Documentação.  Neodocumentalistas.
Documento. 



ABSTRACT

This  project  is  a  literature  review  based  on  Information  Science  and  focused  on
documentation of classic studies. The study emphasis is on the intellectual journeys of
Paul Otlet and Suzanne Briet. The goal is to demonstrate how both authors forged the
concept of documentation and how it has been the subject of debate among so-called
neo-documentalists.  The  conclusion  shows  how  neo-documentalists  trace  Otlet  and
Briet’s tools for developing their thesis.  From the literature gathered, it is possible to
understand that the neo-documentalists can be allocated in two groups. The first group
looks for understanding classics documentation as a source for better reflection on the
document  concepts  related  to  activities  and  practices  of  Information  Science
professionals. The second group includes those who see documents as a fertile field for
philosophical reflections in which to try to understand documents as a socio-historical
construct wrapped in power relations that are not always so easily perceived.

Keywords: Paul Otlet. Suzanne Briet. Documentation. Neo-documentalists. Document.
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1 INTRODUÇÃO

Os mais diversos pesquisadores dos estudos da informação são categóricos em

afirmar que o nascimento da Documentação é datado entre o final do século XIX e o

iniciar do século XX. Época da segunda revolução industrial, na qual o mundo europeu

deslumbrava-se  com  o  progresso  científico,  com  as  inovações  tecnológicas  e  as

transformações sociais  e culturais vivenciadas pelas sociedades.  É neste ambiente de

afirmação do viés positivista na construção das Ciências que Paul Otlet apresentava a

sua Documentação como proposta, um tanto visionária quanto um tanto utópica, para a

construção de um mundo mais igualitário, no qual o compartilhamento de conhecimento

teria um papel de destaque.

A abundância de novas publicações e o crescimento dos periódicos científicos

passou a exigir a instrumentalização de novos métodos que orientassem a prática da

Bibliografia.  Um  novo  ritmo  de  publicações  científicas  ajudou  a  determinar  o

nascimento da Documentação, visto que nem a Bibliografia e nem a Biblioteconomia

eram  capazes  de  dar  respostas  satisfatórias  aos  problemas  que  emergiam.  A

Documentação era uma nova prática que passava a ser configurada e possuía suas raízes

na antiga tradição da Bibliografia.  Assim,  no final  do século XIX, a Documentação

nascia na Europa Ocidental em meio ao avançar do conhecimento científico em favor da

segunda revolução industrial, tendo como progenitora a antiga tradição de criações de

repertórios  bibliográficos.  O  próprio  conceito  de  repertório  bibliográfico  universal,

defendido em 1895 por Paul Otlet, representa um dos sinais mais evidentes de que a

Documentação originou-se da tradição emergida da Bibliografia. Há de se reconhecer

que  desde  a  invenção  da  prensa  por  Gutenberg  até  o  raiar  do  século  XX  cabia  à

Bibliografia e à Biblioteconomia organizarem e difundirem o conhecimento registrado.

Assim, não foi sem esforço que a Documentação precisou afirmar-se em diversos locais

no  sentido  de  demonstrar  que  aparecia  em  cena  envolta  em  características  que  a

distinguiam  não  somente  da  Bibliografia,  mas  também  da  Biblioteconomia.  A

Documentação deu passos além da Bibliografia quando passou a assumir certas posturas

não viáveis caracterizadas pela busca de colaboração internacional, por ter ganhado o

apoio mais  ou menos explícito  de governos,  por sua alta  dose de pragmatismo,  por

utilizar-se das diversas línguas transnacionais que serviam como idiomas de indexação

de trabalhos inclusos em novos repertórios.
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A Documentação  traria  à  tona  toda  uma  interessante  discussão  em torno  do

papel do documento que ganhou contornos com Paul Otlet,  recebeu amplitudes com

Suzanne Briet e demonstrou seu potencial como ferramenta de estudos críticos com os

ditos  neodocumentalistas.  Compreende-se,  portanto,  que  dois  objetivos  se  fazem

preeminentes  por  meio  desta  monografia:  primeiro,  compreender  os  motivos  que

incentivaram Paul  Otlet  e  Suzanne  Briet  a  se  dedicarem à  Documentação,  segundo

depreender  como o conceito  de documento  foi  sendo ampliado por diversos teórico

tanto da Documentação como, posteriormente, da Ciência da Informação. Em síntese:

sem grandes pretensões, este trabalho monográfico teria como objetivo demonstrar a

possibilidade de uma reescrita do papel dos dois forjadores do conceito de documento,

Otlet e Briet, dentro de uma perspectiva mais ampla que procurasse abranger, mesmo

que de forma sintética, suas trajetórias de vida em consonância com os aspectos sociais

e históricos tanto de um quanto do outro. 

Como  um trabalho  de  monografia,  o  esforço  teórico  para  a  apresentação  da

abordagem pensada se justifica pela necessidade de se conhecer melhor a forma como a

área da Ciência da Informação lida com o conceito de documento. O presente trabalho

centra-se na apreensão da concepção de documento para os neodocumentalistas como

fonte  de  produção  de  conhecimento  para  o  construto  de  suas  teses  em  contextos

determinados e delimitados. 

A  escrita  desta  monografia  foi  baseada  na  análise  da  literatura  da  área  da

Documentação e da Ciência da Informação em torno de textos e autores que pensaram a

formação  da  Documentação  e  o  papel  do  documento.  Como  hipótese  pretende-se

demonstrar como os neodocumentalistas estão atrelados aos conceitos de documentação

elaborados  por  Paul  Otlet  e  Suzanne  Briet  para  a  construção  de  suas  teses.  Nossa

hipótese visa demonstrar também que os dois documentalistas ainda possuem grande

presença nos debates em torno do documento e por isso podem ser apontados como

estudos clássicos para o campo da Ciência da Informação. 

Como a metodologia de trabalho baseia-se um estudo de bibliografias referentes

à temática do documento dentro da área da Documentação e da Ciência da Informação,

decidiu-se pela divisão da monografia, após a parte introdutória, em mais quatro partes. 

Na  primeira  delas,  procura-se  demonstrar  o  processo  de  formação  da

Documentação pela  ação de Paul  Otlet  abarcando a trajetória  profissional  do jurista

belga que imaginou uma cooperação em nível mundial para potencializar o poder do
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conhecimento  e para gerar a paz entre  os povos.  Por meio  da Documentação,  Otlet

pretendia demonstrar que um novo campo de estudo e pesquisa estava sendo moldado

de  forma  autônoma  em  relação  à  Bibliografia  e  à  Biblioteconomia.  Nascia,  a

Documentação com a missão de gerar respostas universais ao problema da produção de

documentos. 

Na segunda, apresenta-se o crescimento da Documentação com Suzanne Briet e

o seu novo olhar sobre o conceito de documento que passaria a influenciar o trabalho

dos  documentalistas  e  demais  profissionais  da  informação.  Suzanne  Briet  passou  a

considerar  documento  como  evidência,  demonstrando  que  quaisquer  objetos,  nesse

ponto se incluem até mesmo seres vivos, poderiam ser documentos desde que fossem

tratados como tal pelo contexto no qual se inseriam. 

Em relação à terceira parte, procura-se fazer uma abordagem teórica do conceito

de documento para a área da Documentação relacionando a visão de diversos autores

sobre esse tema iniciando o estudo com os documentalistas clássicos e terminando com

os chamados neodocumentalistas.  Entende-se que os estudos dos neodocumentalistas

ocorrem dentro do campo de pesquisa da Ciência da Informação nas últimas décadas do

século XX, avançando pelos anos iniciais do século XXI. 

Por fim,  na última parte,  busca-se apresentar  as considerações  finais  sobre o

papel  da  Documentação  e  dos  documentos,  as  conclusões  que  poderiam  ser

apresentadas  com  a  ajuda  das  reflexões  desenvolvidas  por  esse  presente  estudo.

Obviamente que por ser um trabalho monográfico não existem pretensões de se ter a

palavra final acerca de um assunto que ainda necessidade ser amplamente analisado

pelo campo da Ciência da Informação.
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2 A DOCUMENTAÇÃO DE PAUL OTLET

Paul Marie Gislain Otlet nasceu na Bélgica, na cidade de Bruxelas, no verão de

1868, no dia 23 de agosto. Membro de uma família abastada, seu pai Edouard Otlet fora

um magnata  que  dirigiu  a  instalação  de  19  redes  transviarias  em  distintas  cidades

europeias,  além de ter  sido proprietário  de minas  em Soria,  de ter  patrocinado uma

expedição ao Congo sob a liderança de Auguste Linden, de ter fundado a Sociedade de

Gás na cidade do Rio de Janeiro, de ser dono da ilha Levant, localizada no Mediterrâneo

entre Toulon e Saint Tropez. Contudo, no ano de 1874, o patriarca Otlet foi obrigado a

enfrentar uma crise financeira que o levou a se transladar com sua família para a capital

da França.  Em Paris,  Paul  Otlet  começou  a frequentar  os  primeiros  anos de  escola

dirigida por jesuítas. Ao retornar à Bruxelas, Paul Otlet continuou a sua formação em

São Miguel, também de instrução jesuítica. Em suas horas de ócio, o jovem Otlet reunia

coleções de história natural, de ciência natural e lia livros de filosofia cristã. Em 1886,

obteve a graduação acadêmica que o permitia entrar para a Universidade de Lovaina.

Após retornar de uma viagem a Nice realizada no ano de 1889, Paul Otlet se matricula

na  Universidad Libre de Bruxelas,  na qual se envolve de forma mais efetiva com a

corrente de pensamento positivista.  Formou-se em Direito.  A explosão da 1ª Guerra

Mundial levou Paul Otlet ao desterro que o fez buscar exílio na França e na Suíça. Essa

experiência o fez refletir sobre a paz e a necessidade do internacionalismo para superar

os conflitos entre as nações. Começou a escrever um programa, no qual mostrava que

não era um puro pacifista, mas antes, um internacionalista. Morreu em 1944, sendo a

sua  vida  totalmente  dedicada  à  humanidade  e  a  cultura,  por  meio  da  fundação  de

associações  e institutos que se propunham a promover  a expansão do conhecimento

intelectual (ARNAU, 1995).

Traçar  rapidamente  a  trajetória  daquele  que  foi  considerado  o  pai  da

Documentação  e  não  fazer  alusão  ao  seu  companheiro  incansável  de  trabalho

significaria destituir de sentido toda a biografia de Paul Otlet. Henri La Fontaine (1854-

1943) pode ser descrito como tendo sido um competente advogado especializado em

direito internacional, socialista e pacifista por ideologia, o que lhe renderia em 1913 o

Prêmio Nobel da Paz.  Pertencendo a um partido de viés social-democrata, aos trinta e

seis anos assumiu o cargo de senador do Parlamento belga. Era membro ativo de um
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jornal político de pensamento comunista  chamado de  La Justice1. La Fontaine foi o

responsável  direto  pela  coordenação  da  Seção  Bibliográfica  da  Societé  des  Étides

Sociales et Politiques, em Bruxelas. O interesse por bibliografias havia se tornado uma

constante na vida de Paul Otlet, desta forma, não era de se estranhar que os trabalhos

realizados na Seção Bibliográfica chamassem a sua atenção. Sendo assim, em 1891 o

destino se encarregaria de colocar Paul Otlet  em contato com Henri La Fontaine.  A

parceria  não  poderia  ter  sido  mais  frutífera  uma vez  que  começaram a  atuar  como

bibliográficos  do  Movimento  Bibliográfico  Europeu;  publicaram  trabalhos  sobre

bibliografia;  por  fim,  se  decidirem  pela  construção  de  um  grande  repertório  –  o

Repertório Bibliográfico Universal.

De acordo com Rayward (1975), no final do ano de 1891, Otlet e La Fontaine

iniciaram  seus  trabalhos  em torno  da  Seção  Bibliográfica  da  Société  de  Ètudes  et

Politiques  com o intuito de implementarem um programa bibliográfico que previa uma

classificação científica para as fontes da área da Sociologia. De igual forma pensaram

em publicar um catálogo dessa área organizado por autores que seriam apresentados em

ordem alfabética,  mas  sem se  esquecerem de  apresentarem uma  sistematização  por

assuntos.  O  material  listado  no  catálogo,  então,  seria  indexado  e  se  construiriam

resumos para facilitar o acesso à informação. Contudo, à medida que avançavam nesse

trabalho,  ambos  perceberam  que  mudanças  se  faziam  necessárias  para  tornar  mais

expressivo e eficaz a árdua tarefa de reunir bibliografias.  Essas mudanças se faziam

verificar nas novas denominações atribuídas ao labor. Por exemplo, no ano de 1893,

empreenderam  a  mudança  de  nome  Seção  Bibliográfica  da  Société  para  Office

International de Bibliographie Sociologique, o que conferia um valor muito mais amplo.

No ano seguinte, 1894, registrava-se mais de cem mil fichas, o que indicava mais nova

imposição:  conseguir  um sistema  de  classificação  muito  mais  consistente  do  que  o

adotado  até  aquele  momento.  Desta  feita,  em  1895,  decidem-se  por  utilizar  a

Classificação Decimal de Dewey, o que a princípio se mostrou bastante promissor, visto

que se propunha a organizar  diversas áreas do conhecimento humano,  entre  essas a

Sociologia, objetivo primeiro do trabalho de Otlet e La Fontaine, na última década do

século  XIX.  A  experiência  adquirida  no  Office  International  de  Bibliographie

Sociologique  foi  fundamental  para  que  a  idealização  do  Repertório  Bibliográfico

Universal ganhasse contorno (SANTOS, 2006). 
1 Informações sobre a atividade política de Henri La Fontaine foram pesquisadas no volume 8 do The 

20th Century Go-N: Dictionary of World Biography,  publicado em 1999.
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Porém,  para  que  realmente  um  repositório  de  alcance  mundial  virasse  uma

realidade, Paul Otlet e Henri La Fontaine perceberam que era primordial a formação de

um  sistema  de  cooperação  internacional.  Por  tanto,  pensaram  em  organizar  uma

conferência para trabalhar em torno dessa problemática, o que deu origem àquela que se

chamou a I Conferência Internacional de Bibliografia. Em busca de apoio, Paul Otlet e

Henri  La  Fontaine  apresentaram  ao  governo  uma  proposta  para  a  realização  da

conferência. Assim, a escolha do Ministro do Interior e da Educação Pública da Bélgica

para ser o Presidente da Conferência não fora um ato meramente aleatório. Todavia, a

iniciativa  privada  também  ajudou  com  a  organização  do  evento,  visto  que  muitos

empresários de diversos ramos se predispuseram a financiar o encontro. Dessa forma, na

data de 02 de setembro de 1895, a Conferência Internacional de Bibliografia adquiriu

vida e deixou como legado os primeiros sinais que indicavam os passos para o futuro

nascimento da Documentação (FONTURA, 2012). 

Dentre  tantos  resultados  significativos  expressos  pelos  intelectuais  que  até  a

Conferência  acorreram  empenhados  em  encontrar  soluções  para  o  problema  da

organização  da  literatura  científica  e  cultural  a  nível  mundial,  uma  conseqüência

mereceu destaque – a criação do Repertório Bibliográfico Universal (RBU). Além do

mais, a Conferência de 1895 possuiu o mérito de fecundar dois grandes embriões que se

colocariam  como  os  motores  principais  para  alavancar  a  cooperação  entre  os

interessados na organização e difusão de uma bibliografia global: a OIB – International

Office of Bibliography e a IIB – International Institute of Bibliography.

Durante a Conferência, definiu-se que uma União Bibliográfica Universal seria

formada pelos governos participantes do projeto de organização de uma bibliografia

mundial. A sede para agregar as decisões dessa união seria o International Office of

Bibliography (OIB), um escritório central situado em Bruxelas, Bélgica, que teve suas

instalações iniciais no Hotel Ravenstein, local de trabalho de La Fontaine, sendo em

seguida transladado para o Palais Musées Royaux, mas no fim, precisou ser levado para

o domicílio de Paul Otlet situado à Rue Fétis. O governo belga seria o responsável por

sua organização e pela custódia de suas despesas e, assim, lhe atribuiu um estatuto semi-

oficial sob a égide do Ministério do Interior e da Instrução Pública. O estatuto da OIB

foi publicado no Moniteur Belge, em 14 de setembro de 1895, ou seja, doze dias após a

realização da I Conferência. Além de atuar como Instituto Nacional Bibliográfico da

Bélgica, a OIB teria a importante missão de reunir em sua sede uma quantidade imensa
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de fichas catalográficas expedidas das mais longínquas partes do mundo seguindo os

ditames estabelecidos pela IIB. A reunião dessas fichas que atravessam os mares para

chegar à Bélgica seria conhecida como Repertório Bibliográfico Universal (RBU).

Uma organização com propósitos pré-definidos foi criada durante a conferência.

Esta organização seria denominada de International  Institute  of Bibliography que se

voltaria para reunir membros de diversos países interessados em apóia a construção do

RBU, além de encorajar o estudo da classificação criada por Dewey. Rayward (1997)

demonstra que o OBI funcionava como um centro administrativo para o IIB, uma vez

que um dos seus intuitos era o aperfeiçoamento do RBU. Para uma melhor análise é

possível desnublar as dúvidas relativas ao OIB e ao IIB compreendendo que havia uma

forte conexão entre elas, pois se relacionavam entre si. Todavia, uma diferença principal

as demarcava – a OIB era mais local e dependente da ação paraestatal, enquanto a IIB

era internacional e agia com muito maior independência.

The conference, acting on the suggestions contained in a discussion
document  prepared  by  the  two  men  (La  Fontaine  an  Otlet,  1895)
resolved  to  set  up  an  International  Institute  of  Bibliography  (IIB)
whose headquarters in Brussels would be known as the International
Office  of  Bibliography  (OIB)  to  which  the  Belgian  government
accorded a semi-official status under the aegis of the Ministry of the
Interior  and Public  Instruction.  A great  catalog on cards  would be
assembled  within  the  OIB  by  means  of  international  cooperation
through  the  Institute.  The  catalog,  called  the  Répertoire
Bibliographique Universel (RBU), would be arranged in a classified
order  by  a  highly  elaborated  version  of  the  Dewey  Decimal
Classification  that  became  known  as  the  Classification  Décimale
Universelle (in English, the UDC). (RAYWARD, 1997, p.291)2

Como  exposto  anteriormente,  um  dos  resultados  mais  significativos  dessa  I

Conferência Internacional de Bibliografia significou o desenvolvimento do Repertório

Bibliográfico  Universal  (RBU).  Elena  Ranfa  (2013)  analisa  que  ocorreu  toda  uma

preocupação inicial para que o projeto do Repertório Bibliográfico Universal de fato se

2 A conferência, agindo sobre as sugestões contidas em um documento de discussão preparado pelos dois
homens (La Fontaine um Otlet, 1895) resolveu criar um International Institute of Bibliography (IIB), cuja
sede em Bruxelas seria conhecido como o International Office of Bibliography (OIB), ao qual o governo
belga atribuiu um estatuto semi-oficial sob a égide do Ministério do Interior e da Instrução Pública. Um
grande catálogo seria montado dentro do OIB, por meio de cooperação internacional através do Instituto.
O catálogo,  chamado de Répertoire  Bibliographique  Universel  (RBU),  seria  disposto em uma ordem
classificada por uma versão altamente elaborada de Classificação Decimal Dewey que ficou conhecido
como a Classificação Décimale Universelle (em inglês, a UDC). (TRADUÇÃO NOSSA)
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tornasse um produto viável. Uma prova que expressa essa preocupação inicial centra-se

na  elaboração  de  metas  a  serem  seguidas  para  a  composição  do  RBU.  Requisitos

previamente fixados pela I Conferência deveriam ser obedecidos por todos aqueles que

se propunham a dar vida ao projeto de organização de bibliografias espalhadas pelo

mundo. A saber, esses requisitos referiam-se à construção de um repertório completo,

ou seja,  deveria  abarcar  bibliografias  novas  e  antigas;  ser  coordenado por  nomes  e

temáticas;  demonstrar  preocupação  com  a  posse  de  muitas  cópias,  pois  essas

representavam um instrumento  de  estudo e  pesquisa;  deveria  ser  correto  e  conciso;

expressar  preocupações  relativas  à  utilidade  e  rapidez  para  bem  atender  aos

pesquisadores;  possuir  uma lista  de endereços de bibliotecas;  servir  como base para

estatísticas;  demonstrar  ser  uma  base  segura  para  a  proteção  legal  da  produção

intelectual do tipo individual.

Paul Otlet entendia a implementação do RBU como a concretização dos seus

mais caros ideais que se ligavam com a crença na imediata difusão da ciência em nível

mundial como produto de redenção para os povos. Como demonstra Ranfa (2013), tanto

Otlet como La Fontaine trabalharam com afinco para traçar o projeto inicial do RBU,

contudo, ambos admitiam que sem ajuda das associações que compraram o ideal de

agrupar em fichas toda a bibliografia mundial, a proposta primeira não teria saído do

papel.

Da una parte Otlet e La Fontaine lavorarono duramente per delinearne
l’impianto  iniziale  e  l’ordinamento  generale,  dall’altra  la  sua
implementazione fu a carico dei membri dell’Istituto iternazionale di
bbliografia delle diverse associazioni a esso legate: la collaborazione e
il lavoro minuzioso e costante furono i motori essenziali del rapido
accrescimento del Repertorio che nel 1897 annoverava già 1,5 milioni
di archiviazioni bibliografiche. (RANFA, 2013, p.54)3

O Repertório Bibliográfico Universal representou uma das principais propostas

para o movimento da Documentação. O RBU serviu como um espaço para Otlet e La

Fontaine  experimentarem as  novas  tecnologias,  metodologias  e  teorias  em torno da

necessidade  de  organização  e  acesso  à  informação.  A  sua  proposta  era  bastante

audaciosa,  pois  consistia  em  recolher  informações  de  uma  rede  internacional  de

3 Por um lado, Otlet e La Fontaine trabalharam duro para delinear a fundação inicial e o ordenamento
geral;  do  outro  lado  a  sua  implementação  ficou  a  cargo  dos  membros  do  Instituto  Internacional  de
Bibliografia  das  diversas  associações  relacionadas  a  esse:  a  colaboração  e  o  trabalho  minucioso  e
constante foram os principais motores essenciais do rápido crescimento do Repertório que em 1897 já
contava com 1,5 milhão de arquivos bibliográficos. (TRADUÇÃO NOSSA)
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instituições  para  construir  um  grande  repertório  de  todo  conhecimento  registrado

(SANTOS,  2006).  A RBU seria  o  maior  repertório  do  mundo  que  centralizaria  os

repertórios existentes em vários pontos do planeta sendo constituído,  portanto,  pelos

acervos de arquivos, bibliotecas e museus. Sua materialidade seria expressa por fichas

ordenadas, no primeiro momento pela CDD, mais tarde, pela CDU. 

No ano de 1894, Paul Otlet entraria em contato com um instrumento que parecia

ter sido criado para responder os seus anseios em torno da organização de repertórios

bibliográficos: a CDD. Todavia, foi somente no ano seguinte que conseguiu tê-la em

mãos para melhor estudá-la.  A certeza de que a CDD era o grande achado para os

problemas de organização bibliográficos fez com que Otlet e La Fontaine escrevessem

para Dewey nos EUA, assim, no verão de 1895, os belgas receberam a permissão vinda

do norte-americano para traduzirem a CDD para a língua francesa. 

No  momento  da  realização  da  primeira  conferência  em 1895,  a  CDD já  se

apresentava como a resposta perfeita para ser oferecida aos pesquisadores do mundo

todo que gostariam de colaborar com a construção do RBU. Mesmo que tenha sido

pensada para organizar livros, Paul Otlet encontrou na CDD a racionalidade necessária

para organizar as fichas de repertórios sobre qualquer assunto, uma vez que se mostrava

eficaz para agrupar fichas contendo referências sobre um determinado tema. As classes,

as  divisões  especiais  e  as  seções  podiam  ser  subdivididas  de  forma  coerente  e

vinculadas aos termos gerais. Otlet havia se encantado com a possibilidade da CDD

permitir a tradução de títulos para códigos, o que podia ser feito com perfeição para

qualquer língua, o que permitia a um mesmo assunto ser classificado, em qualquer lugar

do mundo, pelos mesmos códigos numéricos. 

Paul Otlet passou a ver as fichas catalográficas como fontes de informação, pois

representavam um terreno fértil para a observação de diversas formas e propostas de

organização e gestão do conhecimento. Na reunião promovida pela Royal Society, em

Londres, 1896, Herbert Havilland declarou seu apoio ao projeto da RBU e propôs o uso

de uma ficha catalográfica standard americana: 7,5 x 12,5 mm. A sugestão foi aceita por

Otlet e La Fontaine que passaram a determinar que as fichas, segundo o padrão norte-

americano,  deveriam  ser  produzidas  de  forma  descentralizada  pelas  organizações

participantes  da  união  bibliográfica  para  que  fossem  enviadas  com  as  devidas

informações  registradas  para  Bruxelas,  a  fim  de  ampliarem  o  RBU.  Os  registros

efetuados nas fichas catalográficas,  além de indicarem a existência  dos documentos,
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também provavam que em algum lugar do mundo ocorreu uma produção intelectual que

se debruçou sobre um determinado assunto, em uma época, em um local, sob um ponto

de  vista  específico  (FONTURA,  2012).  De  acordo  com Rayward  (1997),  as  fichas

catalográficas representavam a tecnologia que facilitava o intercâmbio e a ordem de

classificação. Por serem flexíveis, respeitavam a necessidade de crescimento indefinido

do RBU, além de permitirem a imediata utilização do material reunido e a possibilidade

de preparação de notações em forma simultânea em distintos lugares.

For Otlet and his colleagues, the creation and organization of systems
of access to the databases held in the IIB were dependent on a special
information  technology.  We  call  this  the  technology  of  card  and
cabinet. It was also a technology of cutting and pasting. An aspect of
Otlet’s originality as a thinker, and the source of what was to develop
practically  and  theoretically  over  a  period  of  30  years,  was  his
realization that the standard 39 1 59 card,and later,  loose sheets or
leaves of standard sizes, could be put to new kinds of bibliographical
uses. If cards and sheets were standardized, especially as to size and
weight then it became possible to create collaboratively continuously
expanding databases in these formats. (RAYWARD, 1997, p.293)4

Por algum tempo, a CDD se adaptou muito bem ao RBU por procurar enlaçar

todos os assuntos de uma maneira geral e por possuir uma notação numérica que podia

ser lida em qualquer lugar do mundo. Entretanto, à medida que o RBU ia ampliando o

seu número de fichas, os assuntos entravam em níveis cada vez mais específicos, o que

exigia uma indexação detalhada dos conteúdos dos documentos. Era notório que o RBU

reivindicava uma linguagem de classificação que identificasse informações dentro da

obra e não apenas indicasse onde poderia  ser localizada  a obra.  A princípio,  tentou

resolver a problemática por meio da elaboração de subdivisões comuns e de tabelas

auxiliares para forma bibliográfica, língua, tempo, ponto de vista, nome próprio e lugar.

Todas as subdivisões foram pensadas em conjunto com especialistas de cada área do

4 Para  Otlet  e  seus  colegas,  a  criação  e  a  organização  de  sistemas  de  acesso  a  banco  de  dados
desenvolvidas  no  IIB  dependiam  de  uma  tecnologia  da  informação  especial.  Nós  a  chamamos  de
tecnologia  de  ficha  e  arquivo.  Era  também  uma  tecnologia  de  corte  e  colagem.  Um  aspecto  da
originalidade de Otlet como pensador, e fonte daquilo que desenvolveria na prática e na teoria durante um
período de 30 anos, foi sua a constatação de que a ficha padrão de 39.1.59  e, posteriormente, as folhas de
papel soltas em tamanho padrão poderiam servir a novos tipos de uso bibliográfico. Se as fichas e as
folhas de papel fossem padronizadas,  principalmente no que se refere ao tamanho e peso, então seria
possível  criar,  de  forma  colaborativa  e  nesses  formatos,  bancos  de  dados  em  constante  expansão.
(TRADUÇÃO NOSSA)
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conhecimento. A solução se mostrou proveitosa e, de fato, permitia uma flexibilidade.

Por meio de inúmeras cartas, Otlet e La Fontaine dialogavam com Dewey pretendendo

que  esse  aceitasse  fazer  modificações  na  CDD.  O  norte-americano  se  mostrou

irredutível e por fim, em 1903, recrudesceu sua fala quando bradou que a CDD não

precisava passar por nenhuma alteração. Frente a essa situação, o IIB publicou em 1904,

as tabelas da Classificação Decimal de Bruxelas que foram elaboradas pelas sugestões

dos  colaboradores  de  Otlet,  além  dos  acréscimos  sugeridos  por  ele  próprio.  Essa

publicação  de  1904  ficou  conhecida  como  Manual  do  Repertório  Bibliográfico

Universal. Apenas em 1907, editou-se aquela que o mundo conheceria como sendo um

novo sistema de classificação:  a Classificação Decimal  Universal  (CDU). Contou, a

CDU, com a participação de vários cientistas de renome que auxiliaram na composição

de suas  tabelas:  Nobel  Charles  Richet,  Marcel  Baudouin,  Herbert  Field  Haviland  e

Victor Carus.

Afirma Rayward (1991) que a CDU articulava um acesso temático sofisticado ao

RBU, pois criava conceitos originais de estratégia de busca como termos temáticos mais

específicos  e  mais  amplos,  incorporando  operadores  booleanos  primitivos  em  suas

expressões  sintéticas.  Convertia-se,  desta  forma,  na  primeira  grande  classificação

moderna facetada.

Otlet  also  enunciated  the  principles  by  which  the  cooperative
elaboration  was  undertaken  internationally  of  a  large,  complex
software package, the Universal Decimal Classification. Its function
was to  provide sophisticated  subject  access  to  the  database  (9,10).
This was the first great modern synthetic or faceted classification. Still
widely used, it has gone through many releases and upgrades around
the world since 1896 (for example, 11).5

Embora a RBU fosse o carro-chefe da OIB, não ficou sozinho sendo o único

projeto  a  ser  pensado  pela  mente  de  Paul  Otlet.  Outros  projetos  passaram  a  ser

desenvolvidos  como  a  Biblioteca  Internacional  (1906)  localizada  em  Bruxelas,

integrava as coleções de algumas associações e sociedades científicas internacionais,

inclusive o seu primeiro nome fazia referência a essas sociedades – Biblioteca Coletiva

5 Otlet  também  enunciou  os  princípios  pelos  quais  a  elaboração  cooperativa  foi  realizada

internacionalmente de um grande e completo pacote de software, a Classificação Decimal Universal. Sua
função era fornecer acesso sofisticado à base de dados (9,10). Essa foi a primeira grande síntese moderna
ou classificação facetada. Ainda amplamente utilizada, passou por várias revisões e atualizações em todo
mundo desde 1896 (por exemplo, 11). (TRADUÇÃO NOSSA)
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de Sociedades  Científicas;  a  Biblioteca  Coletiva  das  Sociedades  Savantes  (1907);  o

Repertório  Enciclopédico  de  Dossiers  (1907)  que  reunia  materiais  como  panfletos,

folhetos,  manuscritos  e  periódicos;  o  Museu  Internacional  (1910)  que  foi  fruto  das

atividades da União Internacional de Associações (UIA) e por estar localizada no Palais

Mondial  funcionou com parte  dos  seus  serviços  documentais,  além de  possuir  uma

coleção formada a partir da Exposição Universal que ocorreu no mesmo ano de 1910.

Por conta da Feira Mundial, realizada em Bruxelas em 1910, Paul Otlet e Henri

La Fontaine fizeram do Palais Mondial um grande centro cultural mundial que reuniria

a instituições que os dois ajudaram a criar. O Palais Mondial que era composto pelo

Museu  Internacional,  pela  Biblioteca  Internacional,  pelo  Escritório  Central  de

Associações Internacionais, pela Universidade Internacional e pelo RBU. Partindo da

experiência do Palais Mondial, Paul Otlet começou a articular a ideia de tornar esse

espaço ainda mais grandioso. Um novo batismo para o Palais Mondial que procuraria

expressar  a  monumentalidade  e  a  centralidade  dos  serviços  de  informação.  A partir

desta concepção, o Palais Mondial passaria, em 1924, a ser conhecido como Mundial

Mundaneum Palace, ou mais comumente chamado de Mundaneum. Até o ano de 1934,

quando  teve  suas  instalações  fechadas  por  falta  de  financiamentos,  o  Mundial

Mundaneum Palace  fixaria  localização,  numa  ala  do  Palais  du  Cinquentenaire,  em

Bruxelas, na Bélgica. Durante os anos de sua permanência, a estrutura centralizada do

Mundaneum foi capaz de conservar o saber universal, de tratá-lo e de difundi-lo pelo

mundo. Com a criação do Mundaneum, Paul Otlet demonstrava o seu desejo de conter

num só  lugar  todo  o  conhecimento  universal.  O  Mundaneum se  apresentava  como

espaço ideal para a troca cultural, para o intercâmbio internacional. Na visão da autora

francesa Rieusset-Lemarié (1997), o Mundaneum representava para Paul Otlet o espaço

perfeito para o intercâmbio internacional em prol do saber. Otlet idealizou em sua mente

um espaço internacional voltado para o culto do conhecimento, de onde nasceria uma

interdependência  que  mostraria  a  necessidade  de  fraternidade  entre  os  povos.  Esse

espaço privilegiado para gerar a paz entre os homens seria justamente o Mundaneum.

Dez anos antes de sua morte, Paulo Otlet lançou pela editora Mundaneum, em

1934,  aquela  que  seria  considera  a  sua  obra  mais  importante  –  Le  Traité  de

Documentation:  le  livre  sur  le  livre,  théorie  et  pratique.  Nessa  monumental

composição, Paul Otlet expressava o amadurecimento que colheu ao longo de sua vida

dedicada à organização e divulgação da informação contida nos mais diversos tipos de
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documentos. Traité de Documentation, como o próprio título demonstrava, explicitava a

importância  e  os  fundamentos  de  uma  nova  ciência  –  a  Documentação  –  que  se

mostrava  capaz  de  zelar  pela  produção  do  conhecimento  humano.  Interessante  é

observar que no ano de publicação de Traité de Documentation, o RBU expressava seu

enorme sucesso contando com 15,6 milhões de fichas catalográficas (RANFA, 2013,

p.57). O otimismo dessa longa empreitada a favor do desenvolvimento do RBU, que

contou muito com o apoio internacional desde 1895 a partir do I Congresso, seguindo

seu aperfeiçoamento com o apoio de II Congresso em 1897, e do III Congresso de 1935

organizado pelo Instituto  Internacional  de Documentação,  não poderia  deixar  de ser

impresso nas páginas de Traité de Documentation, nas quais Paul Otlet demonstrava seu

pensamento criativo, inovativo e, porque não dizer, visionário.

De acordo com Ranfa (2013), nessa obra é possível  divisar como Paul Otlet

procurou  explicar  as  noções  de  livro  e  de  documento,  a  utilização  racional  dos

elementos que constituem um documento e quais as vantagens na utilização de uma

racionalidade para os serviços de organização de documentos. A Documentação teria a

grande vantagem de entender o termo livro – biblion, document, gramme – num sentido

muito  mais  amplo que não se limitaria  apenas ao livro manuscrito  e impresso,  mas

numa acepção que indicaria o pensamento registrado sem se importar com a forma a ser

adotada.  Assim,  a  obra,  por  se  pretender  um  verdadeiro  tratado  de  metodologia

bibliográfica, seria especialmente direcionada a todos os profissionais do "livro". Por

meio da leitura de Traité de Documentation é possível inferir a aspiração de Paul Otlet

no que concerne a criar as bases de uma nova ciência que teria o documento como seu

objeto  de  reflexão  e  análise.  Uma  ciência  que  seguindo  os  cânones  positivistas

reconheceria que o documento possui um valor universal por ser senhor de um potencial

fenomenal  para  o  desenvolvimento  das  pesquisas  científicas  em  qualquer  área  do

conhecimento humano.

No ano de 1934, na apresentação de seu Traité de Documentation, Paul Otlet

explicitava de maneira poética como a massa documental se comparava ao fenômeno

natural da chuva. Pois, visto que a chuva que caí do céu pode espalhar-se em benfazeja

irrigação ou em perigosa inundação, da mesma maneira a enorme produção de massa

documental poderia constituir-se num grande bem ou num imenso mal caso não fosse

controlada  e  organizada.  Esse  pensamento  de  Otlet  encerra  em  si  uma  forte

expressividade que se coaduna com os dias hodiernos. Sabe-se que mesmo com todo o
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avanço  tecnológico  na  área  da  informação  e  com  o  desenvolvimento  de  teorias  e

metodologias em torno da gestão informacional, o caos documental continua como uma

realidade predominante. Ao entender que a CDD poderia oferecer grandes contribuições

à  organização  das  informações  contidas  nas  fichas  catalográficas  da  RBU,  não  se

limitando apenas a ser um instrumento para organização de livros nas prateleiras, Paul

Otlet demonstrava dispor de uma visão acurada, além de uma sensibilidade excepcional

que  ultrapassou os  horizontes  avistados  por  Dewey.  Como aponta  Rayward  (1975),

mesmo em meio a uma saraivada de críticas que partiam principalmente das mãos de

bibliotecários,  Paul  Otlet  foi  capaz  de  dar  forma  a  seus  projetos  de  gestão  da

bibliografia universal utilizando-se de uma nova forma de classificação. 

Demonstra o autor Hélio da Silva Ferreira Jr. (2006) que muitos estudiosos de

Paul Otlet não conseguiram alcançar o seu pensamento. Interpretaram as obras de Paul

Otlet como sendo fruto de uma ideologia imperialista e monumentalistas que desejava

ter  o  controle  da  informação  mundial  centrando-se  num  lugar  específico  –  o

Mundaneum.  O pesquisador  brasileiro  afirma  que  os  defensores  dessa  visão  apenas

leram Otlet na superfície e não conseguiram aprofundar os ensinamentos deixados pelo

jurista belga. Ao contrário de pretensões imperialistas, com um centro irradiando luzes

para as periferias, Paul Otlet defendia que os próprios documentos espalhados em todos

os cantos do mundo seriam os focos de irradiação. O Mundaneum não deve ser visto

como um culto à imponência e à exuberância como exercido pelo Império Romano na

construção  de  seus  templos,  estradas  e  aquedutos.  Muito  longe  disso,  Paul  Otlet

entendia o Mundaneum como o espaço privilegiado para o intercâmbio cultural entre os

povos da Terra. Sabia o belga que a Liga das Nações, embora nascida sob a égide de

nobres  intenções,  representava  basicamente  o  espaço  para  os  discursos  políticos  e

econômicos, o que não levaria a superação dos problemas entre as nações. Apenas um

espaço dedicado ao culto do saber, como o Mundaneum, poderia trazer soluções reais

para as aflições das coletividades humanas.

O estudo da vida e da obra de Paul Otlet,  sem deixar  de citarmos Henri  La

Fontaine,  não  apresentava  outro  escopo  além  do  registro,  da  conservação,  da

organização  e  da  recuperação  das  informações  contidas  nos  mais  diversos  tipos  de

documentos em nível mundial. Podemos sustentar a tese de que foi a fé na ciência como

instrumento  de  progresso  a  serviço  da  sociedade  e  em  favor  do  bem  comum  que

impulsionou Paul Otlet a desejar para as gerações futuras o seu legado. Para o belga, a
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difusão  do conhecimento  teria  um papel  predominante  na  construção  de  uma  nova

ordem mundial baseada na solidariedade e interdependência entre os povos. Por isso, o

desenvolvimento da Documentação se fazia imperioso, pois somente por meio dela se

garantiria  o  acesso  aos  documentos  que  gerariam  sempre  novos  e  abundantes

conhecimentos.
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3 UMA BIBLIOTECÁRIA A SERVIÇO DA DOCUMENTAÇÃO

O  nome  de  Renée-Marie-Hélène-Suzanne  Briet,  ou  simplesmente,  Suzanne

Briet, tornou-se uma das maiores expressões dentro do movimento da Documentação

que ganhou vulto durante o século XX. A bibliotecária francesa que tanto se empenhou

para  dar  credibilidade  a  essa  nova  área  do  conhecimento  mereceu  a  alcunha  de

“Madame Documentação” num testemunho memorável de que a sua personalidade se

mesclava com a própria arte da Documentação. Visando compor a trajetória de Suzanne

Briet,  utilizamo-nos  das  pesquisas  de  autores  que  reconheceram  a  importância  da

principal documentalista francesa do século XX, tais como Michael Buckland, W. Boyd

Rayward, Ron Day, Sylvie Fayet-Scribe, Jean Meyriat e Mary Niles Maack.

Um  dos  autores  que  mais  soube  explorar  as  implicações  profissionais  de

Suzanne  Briet  como  bibliotecária  da  Bibliothèque  Nationale  de  France  e  seu

envolvimento com a Documentação pensada por Paul Otlet foi a autora norte-american

Mary  Niles  Maack.  Por  meio  de  um  artigo  intitulado  The  lady  and  the  antelope:

Suzanne Briet's  contribution to  the French Documentation Movement,  publicado em

2004, Maack demonstrou por meio de suas pesquisas como as reformas sofridas pela

Biblioteca  Nacional  da  França  ao  longo  das  décadas  de  1920,  1930  e  1940  foram

importantes para influenciar Briet a inserir-se no mundo da Documentação levando-o a

escrever, no início da década de 1950, uma obra que se tornaria um clássico entre os

documentalistas de diversas nações. 

De acordo com a tese de Maack, a trajetória profissional de Suzanne Briet dentro

da  Biblioteca  Nacional  da  França  demonstra  que  a  bibliotecária  francesa  procurava

integrar as inovadoras ideias da documentação às práticas da biblioteconomia em seu

ambiente de trabalho. Atuando por trinta anos na famosa Bibliothèque Nationale de

France, assim batizada desde 1871 e procedente da antiga Bibliothèque de la Nation dos

revolucionários  franceses  contra  o  Antigo  Regime,  Suzanne  Briet  encontrou  neste

espaço  físico  o  laboratório  ideal  para  teorizar  e  em  seguida  colocar  em  ação  as

ferramentas que caracterizariam a Documentação .

Suzanne Briet nasceu no primeiro dia de fevereiro do ano de 1894. Pelos estudos

de Buckland, Briet teria nascido em Paris, a capital da França, no entanto, para Maack o

mais provável é que tenha vindo ao mundo em Ardennes, uma bela região envolta numa

geografia  de colinas  e ravinas,  próxima às fronteiras com a Bélgica  e Luxemburgo,

sendo considerada pelos alemães, tanto na Primeira como na Segunda Grande Guerra, o
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território ideal para se atacar os soldados franceses, tornando a exuberante província

célebre pela batalha de Bulge que marcou a contraofensiva alemã em 1945 e ajudou a

definir o destino final da triste contenda europeia. Entrementes, as extensas florestas de

Ardennes não tiveram a jovem Suzanne por muito tempo em seus regaços, visto que a

família Briet mudou-se para a cosmopolita capital da França, Paris, e somente de tanto

em  tanto,  aquela  que  seria  chamada  de  Madame  Documentation  retornaria  para

contemplar as colinas verdejantes das estações estivas de sua terra natalina.

O início da formação profissional de Suzanne Briet parecia levá-la ao magistério

por conta de sua formação na Ecolè de Sèvres, tradicional escola de ensino médio para

formação  de  professores,  na  qual  ela  aperfeiçoou  os  seus  estudos  de  inglês.  A sua

licenciatura no curso de História também era um bom indicativo de que o magistério

seria seu destino, porém, como escreveu em 1976 em seu  Livré aux fauves, lecionar

para garotos do primário e secundário na França e da Argélia das décadas de 1910 e de

1920 era como estar "entregue às feras" (apud MAACK, 2006, p.721). O contato com a

biblioteconomia que gerou a futura notoriedade de Suzanne Briet surgiu da influência

de  Louis  Barrau-Dihigo  (1876-1931)  bibliotecário  e  historiador  da  Sorbonne  que

oferecia cursos de Bibliografia. Os sábados de Briet passaram a ser preenchidos com as

aulas de Barrau-Dihigo, e, mesmo sem ter muita noção do seu futuro, aquelas lições

iriam render à professora de História uma vida profissional voltada para dinamizar as

práticas documentalistas.

Aos trinta anos de idade, no ano de 1924, Suzanne Briet iniciava a sua carreira

na  prestigiosa  Biblioteca  Nacional  da  França.  O  fim  da  Primeira  Guerra  em 1918

premeditava  que  a  década  seguinte  seria  de  transformações  em diversos  campos  e

anunciava grandes mudanças em busca de reformulações políticas e culturais. A título

de  exemplo,  durante  os  aterradores  anos  da  Primeira  Guerra  Mundial  (1914-1918),

enquanto  os  homens  encontravam-se  nas  trincheiras  dispostos  a  morrerem por  suas

pátrias, os mais diversos postos de trabalho passaram a ser ocupado pelas mulheres, a

década de 1920 mostraria uma nova configuração no mercado de trabalho, no qual o

sexo  feminino  passaria  a  ter  mais  significância  em  diversos  postos  laborais.  As

bibliotecas  francesas  não  ficaram  à  parte  dessas  transformações,  pois  uma  maior

presença de mulheres em suas fileiras de atividades,  o desejo da intelectualidade em

pensar num papel mais dinâmico e moderno para esses espaços de saber e cultura, além

do  avançar  da  Documentação  pensada  por  Paul  Otlet  como  novo  campo  do
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conhecimento  humano  espelhavam  um  novo  universo  a  se  descortinar  para  as

bibliotecas que incorporariam atribuições mais expressivas junto à sociedade.

A  Biblioteca  Nacional  da  França  passaria  por  uma  série  de  reformas  que  a

livrariam da antiga tradição elitista e a colocariam no exercício de um verdadeiro papel

que cabe a uma biblioteca com pretensões nacionais. A Biblioteca Nacional da França,

em 1924, mesmo ano de ingresso de Briet, passava a ser administrada por Pierre-René

Roland-Marcel (1883-1939) que prezava pela modernização da mesma. Marcel era um

administrador  conhecido  no meio  político,  o  que  o  tornava  dono de  um expressivo

capital simbólico que representaria um instrumental a facilitar em muito o seu projeto

de modernização da Biblioteca Nacional e lhe garantiria os recursos necessários para

vultosa  tarefa.  A  favor  de  sua  lógica  modernizadora,  Marcel  buscava  preencher  os

cargos  da  instituição  com uma equipe  que  pensasse  em ações  mais  dinâmicas  para

combater as ideias tradicionais que por tantos anos modularam a mentalidade daquele

organismo de saber e cultura. É interessante relatar que nesse mesmo ano de ingresso de

Marcel e de Briet, a Biblioteca Nacional também passaria a vivenciar os benefícios da

eletricidade, diria Briet em 1976: "Eu assisti ao nascimento da eletricidade na Biblioteca

Nacional." (BRIET, 1976, apud MAACK, 2006, p.721).

Suzanne Briet atingira o primeiro lugar no certificado de exame nacional para

bibliotecários, além de falar inglês com grande fluência, de ser uma erudita por conta de

seu bacharelado em História e ter sido altamente recomendada por seus professores,

Roland-Marcel percebera logo que ela refletia exatamente o perfil de profissionais que

procurava para dar vida aos seus planos.  Mesmo que no início da carreira Suzanne

Briet tenha precisado se impor contra as reticências sofridas pelo fato de pertencer ao

“beau sexe”, acabou por conquistar o reconhecimento por parte de seus pares durante os

anos em que atuou na Biblioteca Nacional da França. Foi casada com Ferdinand Dupuy,

professor de artes liberais, em Toulouse, pouco mais de um ano depois de sua nomeação

para a Biblioteca Nacional. Madame Briet não se tornou mãe, vindo a se divorciar após

oito anos de casamento, suas funções na Biblioteca Nacional da França acabaram por

ocupar um grande espaço em sua vida. 

Nesses  anos  primeiros  em  que  Suzanne  Briet  iniciava  as  suas  atividades

profissionais e as suas primeiras reflexões sobre o papel de um bom profissional da área

da Biblioteconomia, a Documentação, como uma nova área do conhecimento que se

pretendia  preocupar  em  auxiliar  na  organização  e  acessibilidade  dos  mais  diversos
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documentos,  emergia  envolta  em  fulgurante  esplendor  nos  salões  da  Biblioteca

Nacional da França. De acordo com Buckland (1997), a Documentação, na França da

década  de  1920,  ganhava  cada  vez  mais  espaço  e  adeptos  entre  todos  aqueles  que

acreditavam que a  Bibliografia  não  respondia  aos  novos  anseios  de  um mundo  em

rápida metamorfose. Nesse contexto, Roland-Marcel, em 1926, supervisionou para que

fosse criado um centro de  documentação  responsável  por  duas  funções  primordiais:

centralizar  os  pedidos  por  informação vindas  da administração-geral  da biblioteca  e

oferecer  serviços  de  cópias,  fotografias,  traduções,  resumos  e  bibliografias  aos

pesquisadores. Com esta atitude, demonstrava-se que a própria Biblioteca Nacional da

França abria suas portas para que a Documentação entrasse e se fizesse anunciar como

um novo marco capaz de abranger em si, além da própria Bibliografia, os serviços de

informação acadêmica, os gerenciamentos de registros e o trabalho de arquivo.

Desta feita, em meio às suas atividades de bibliotecária e estando cercada pelas

paredes  de  alvenaria  que  escondiam as  armações  de  ferro  projetadas  pelo  arquiteto

Labrouste  em meados do século XIX, ou mesmo transitando pelas finas colunas de

capitéis coríntios enquanto seus olhos se mantinham fixos às cúpulas com clarabóias

envidraçadas que ornamentavam o salão de leitura, Suzanne Briet deparar-se-ia de uma

forma mais efetiva com a Documentação pensada por Paul Otlet. Tal ocorria porque ela

fora a escolhida para ser a responsável, a partir de 1928, por responder aos pedidos de

materiais que eram direcionados à Biblioteca Nacional. Seria o elo entre as solicitações

e  o  novo  departamento  de  Documentação  que  deveria  fornecer  informações  para

usuários  de  várias  partes  do  mundo  em busca  de  material  para  complementar  seus

estudos e projetos de pesquisas.

Para a realização dessa nobre tarefa, Maack (2004) acredita que Suzanne Briet

foi influenciada pela reunião de bibliotecários que ocorreu em Paris no ano de 1927,

sendo organizada pelo  Institute of Intellectual Co-operation da Liga das Nações. De

acordo com as recomendações desse encontro, passou-se a defender que cada biblioteca

nacional  deveria  estabelecer  um  centro  nacional  de  informação  adequadamente

organizado  com  catálogos,  fontes  bibliográficas,  bibliografias  impressas  e  listas  de

coleções.  Os  centros  nacionais  de  informação  seriam os  locais  apropriados  para  os

pesquisadores  localizarem  em  qual  biblioteca  ou  coleção  especial  se  encontrava  o

material procurado. Além do mais, os centros deveriam estar em estreito contato um
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com os outros para que o material  procurado pelos pesquisadores de diversos países

fosse compartilhado e devidamente localizado.

No  ano  de  1931  emergiu  a  UFOD  –  Union Française  des  Organismes  de

Documentation – cuja fundação foi creditada a Jean Gérard e Suzanne Briet. Sobre a

UFOD,  Buckland  (2005)  argumenta  que  foi  inspirada  na  Association  of  Special

Libraries and Information Bureaux (ASLIB), fundada na Inglaterra em 1924 sendo uma

associação de bibliotecas especializadas e centros de informação. Suzanne Briet possuiu

um papel  ativo  no crescimento  da UFOD, entidade  que atuou como um verdadeiro

laboratório  de  pesquisa  para a  especificação  de terminologias,  normas  e  padrões  da

profissão, um verdadeiro local de cooperação e promoção de interesses comuns entre os

centros de documentação. Suas responsabilidades junto a UFDO levaram Briet à tarefa

de realizar um levantamento dos centros de documentação em toda a França, além de

compilar o diretório dessas organizações.  No fim de sua tarefa,  Suzanne Briet havia

identificado 73 centros de documentação (MAAR, 2004, p.734). 

Obedecendo  a  necessidade  de  exercer  com  mais  eficácia  o  serviço  de

Documentação na Biblioteca Nacional, Suzanne Briet teve a oportunidade ser enviada

para  Berlim,  em  1933,  com  o  propósito  de  conhecer  os  serviços  oferecidos  pelo

Auskunftbureau na Biblioteca Estadual Prussiana. Ao retornar para Paris, Suzanne Briet

havia ampliado a sua visão sendo capaz de melhor reger os serviços de documentação a

benefício de pesquisadores franceses e estrangeiros. Como afirma Buckland (2005), as

ações exercidas por Briet na Biblioteca Nacional da França obrigatoriamente a ligavam

ao conceito  de  modernização,  pois  ela  foi  a  responsável  por  planejar,  estabelecer  e

supervisionar a Salle des Catalogues et Bibliographies, entre os anos de 1934 e 1954. O

interessante é notar que justamente no ano de 1934 quando Madame Briet estabelece

Salle des Catalogues et Bibliographies, Paul Otlet publica Traité de Documentation. O

ano  de  1936,  por  seu  turno,  foi  testemunha  de  mais  uma  novidade  a  favor  da

modernização da Biblioteca Nacional, os cartões utilizados nos catálogos passaram a

obedecer  ao  formato  internacional,  o  que  permitiu  a  substituição  de  catálogos

suplementares em volumes de folhas soltas, gerando, assim, uma considerável economia

de espaço.  

Em  1940,  a  capital  da  França,  após  um  rápido  avanço  das  tropas  alemães

sucumbira  à ferocidade  nazista.  O chamado governo de Vichy,  um governo francês

aliado  dos  invasores  alemães,  passou  a  ditar  as  diretrizes  em  todos  os  setores
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econômicos, políticos e sociais. A Biblioteca Nacional, nestes turvos anos, testemunhou

a prisão do intelectual judeu Julien Cain (1887-1974) que desde 1930 havia se tornado o

administrador geral da Biblioteca Nacional da França. Em substituição a Cain, o novo

governo aliado dos nazistas indicou o nome de Bernard Fay (1893-1978), um professor

do  Collège  de  France.  Muito  embora  fosse  um representante  do  governo  Vicky e,

portanto, fiel partidário dos inimigos alemães, Bernard Fay não se mostrou desfavorável

ao emergente trabalho de documentação iniciado na década anterior. Pode-se dizer que

durante este período Suzanne Briet  continuou a realizar  suas funções com esmero e

dedicação.

Com o fim da guerra em 1945, Suzanne Briet foi convocada pela recém-fundada

UNESCO para escrever um livreto sobre os danos sofridos pela Biblioteca Nacional da

França durante os terríveis anos em que a bela Paris viveu sufocada pelas ordens dos

inimigos. Apesar de todos os horrores, do clima de ódio e de revanche instalado em

torno dos perdedores alemães, Suzanne Briet precisou admitir que o  Bibliothekschutz,

ou seja, o serviço de proteção às bibliotecas que ela conheceu tão bem durante os anos

que estudou em Berlim,  de fato,  protegeram não apenas a Biblioteca Nacional,  mas

também as demais bibliotecas situadas em Paris e em outras cidades da França contra

qualquer abuso. Cabe ressaltar, durante a Segunda Guerra Mundial, Suzanne Briet foi

convidada junto com Jean Gérard e Bernard Fay para participar de uma Conferência

sobre Documentação organizada pelos documentalistas alemães na cidade de Salzburgo.

Em relação  a  essa  experiência,  Suzanne  Briet  apontou  o  fato  de  os  alemães  terem

conseguido adaptar para seu próprio uso vários métodos desenvolvidos pela UFOD.

A UNESCO também foi responsável por instigar Suzanne Briet a escrever sobre

a educação profissional de bibliotecários e documentalistas, material que ficou pronto

em 1950. Por conta de seu empenho, Suzanne Briet foi premiada com a Bolsa Fulbright

para visitar os Estados Unidos da América, viagem que ela realizou entre outubro de

1951 e fevereiro de 1952, percorrendo as principais cidades – New York, Los Angeles,

Boston  e  New  Orleans.  Nos  Estados  Unidos  da  América,  Suzanne  Briet  procurou

estudar a educação profissional ofertada pelas escolas de biblioteconomia daquele país.

Segundo Maack (2004), Suzanne Briet concluiu que as escolas de biblioteconomia da

grande nação ainda não conseguiam formar bibliotecários para determinados serviços de

documentação.  Com  isso  afirmava  a  posição  assumida  em  Qu'est-ce  que  la

documentation?, editado em 1951, na qual defendia que os documentalistas precisariam
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ter o domínio de um determinado campo do conhecimento caso fossem designados para

a  função  de  laborarem  com  documentos  específicos  de  uma  efetiva  área.  Nessa

afirmava,  seria possível  verificar  um dos principais  pontos que diferenciaria  o fazer

documentalista do fazer bibliotecário.

Le travail personnel a été libéré par le documentaliste de servitudes
pesantes, le documentaliste devant en tout état de cause connaître la
spécialité  qu'il  seconde  professionnellement,  et  recueillir  la
bibliographie,  ou  mieux  la  documentographie  accumulée  par  les
chercheurs eux-mêmes.  Des fiches de compétences,  d'intérêts et  de
lacunes des chercheurs seraient du plus grand intérêt (documentation
sur  les  personnes  et  les  possibilités  de  la  recherche  collective).
(BRIET, 1951, p.12)6

Quanto a uma formação educacional voltada para a Biblioteconomia, analisou

Suzanne Briet  que os  Estados Unidos,  sobretudo,  eram capazes  de oferecerem uma

instrução muito melhor do que aquela que vinha sendo ofertada na Europa. As escolas

de formação de bibliotecários na América do Norte apresentavam ótimas disciplinas que

envolviam a psicologia da leitura, as relações públicas, atendimento às necessidades das

crianças, enfim, para uma gama de serviços de referência. Em verdade, Suzanne Briet

admirou  o  serviço  de  referência  que  observou nas  bibliotecas  públicas  dos  Estados

Unidos da América. Uma biblioteca, no entanto, mereceu destaque para Suzanne Briet –

a biblioteca da cidade Cleveland, localizada no Estado do Ohio, a eminente Cleveland

Public  Library's,  Business  Information  Bureau,  dirigida  por  Ruth  Vormelker  que

também era a presidente da  Special Libraries Association. A biblioteca de Cleveland

atraiu  tanto  a  atenção  de  Madame  Briet  pelo  fato  de  desenvolver  um  serviço  de

informação que supria as necessidades do comércio e da indústria. Havia uma coleta

regular de notícias de jornais, de informações empresariais, de coleções de catálogos

produzidas  por  fabricantes,  além  de  extensos  relatórios  de  empresas.  Tornava-se

notório, portanto, que a biblioteca de Cleverland expressava os sonhos de Suzanne Briet

em relação à forma como as bibliotecas deveriam incorporar com eficiência os serviços

de documentação. Como consta em Maack, "o foco de Briet estava claramente voltado

para a técnica, em vez da tecnologia, em serviços de referência, não de recuperação da

informação, nos usuários, ao invés dos equipamentos." (MAACK, 2004, p.736)
6 O trabalho pessoal foi liberado da escravidão, devendo o documentalista, de qualquer modo, conhecer a
especialidade que lhe auxilia profissionalmente a recolher  a bibliografia,  ou melhor,  a documentação
acumulada pelos próprios pesquisadores,  Fichas das atribuições,  interesses e falhas dos pesquisadores
seriam da maior  convivência (documentação  sobre as  pessoas e  possibilidades  da pesquisa coletiva).
(TRADUÇÃO DE MARIA NAZARETH FENDT).
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Buckland  (2005)  defende  que  Suzanne  Briet  foi  uma  das  poucas  a  ter  a

percepção de que as bibliotecas ditas especializadas nos Estados Unidos eram análogas

ao movimento da documentação na Europa. Segundo o mesmo autor, Madame Briet

soube compreender que o termo biblioteca especializada possuía uma conotação própria

tanto na Grã-Bretanha como nos Estados Unidos da América, uma conotação própria

que não seguia  o  neologismo "documentação"  utilizado  na  França.  Na verdade,  La

Grande  Dame  de  la  Documentation acreditava  que  o  uso  do  novo  termo

“documentação”  representava  um  avanço  teórico  em  relação  ao  termo  biblioteca

especializada, ou seja, adotar o termo documentação demonstrava uma complexidade

teórica muito mais nítida. 

Destarte, mesmo que o termo documentação fosse pouco conhecido nos EUA, as

técnicas,  ao  contrário,  estavam  sendo  utilizadas  nos  serviços  de  referência  e  nas

bibliotecas especializadas. Técnicas que foram desenvolvidas nos EUA e no âmbito da

Biblioteconomia  muito  antes  do  que  na  Europa.  Por  este  motivo,  não  existia  a

necessidade de se utilizar o termo "centro de documentação". Suzanne Briet notou que

os norte-americanos haviam alcançado experiência com a documentação, todavia não

tinham criado familiaridade com o esse termo, reconheceu que por conta do vigor das

bibliotecas  especializadas,  essas  poderiam  muito  bem  ser  chamadas  de  centros  de

documentação. A visita de Suzanne Briet às extensas terras entrecortadas pelo Atlântico

e  o  Pacífico,  fê-la  concluir  que  não  existiam  fronteiras  entre  a  documentação  e  a

biblioteconomia,  muito  embora  diferenciasse  a forma predominante  como cada uma

delas  tratava  os  mais  diversos  suportes,  bem  como  o  ambiente  institucional  de

realização de suas atividades (BRIET, 1953, apud BUCKLAND, 2005).

Buckland (2005) demonstra que na época em que Suzanne Briet atravessou o

Atlântico  para  compreender  como  caminhava  a  Biblioteconomia  e  os  serviços  de

documentação,  no  Novo  Mundo  ocorria  a  transição  quanto  aos  termos  "special

librarianship”  and  "documentation"  que  até  o  momento  anterior  estavam  sendo

utilizados como sinônimos. Muito embora, as confusões entre os dois termos fosse uma

recorrência,  a  American  Documentation  Institute  representava  uma  exceção,  pois

começava a dar uma especial atenção às tecnologias como resposta à conservação de

documentos  por meio dos microfilmes e, mais tarde,  à recuperação dos documentos

tendo como base os sistemas de informação.
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Em meio às inevitáveis comparações entre Estados Unidos e Europa, Suzanne

Briet  notou que aqueles,  por possuírem uma História recente,  eram dotados de uma

necessidade muito menor de se preocuparem com documentos e livros antigos. Estar

livre  do  peso  que  os  europeus  carregavam em meio  à  necessidade  de  organizarem

coleções formadas com materiais antiguíssimos,  permitia aos norte-americanos terem

uma  leveza  para  se  envolverem com as  chamadas  obras  de  referência  e,  por  meio

dessas,  desenvolverem  um  serviço  de  referência  mais  dinâmico.  A  diferença  de

preocupações entre os dois permitiu a Suzanne Briet afirmar que compreendia porque

nos  Estados  Unidos  da  América  se  utilizava  o  termo  biblioteca  especializadas  para

oferecerem  serviços  comerciais  e  industriais,  enquanto  na  Europa  esses  serviços

deveriam  ficar  a  cargo  dos  centros  de  documentação.  De  fato,  o  volume  de  obras

clássicas e históricas na Europa exigia um local próprio para a expressão das atividades

culturais  e  educativas,  esses  ambientes  eram  as  bibliotecas.  Aos  centros  de

documentação cabia outra configuração: atender às necessidades do mundo cotidiano

que envolvia negócios, indústrias e empresas. Há de se constatar que Suzanne Briet,

mesmo sem negar a importância das bibliotecas na promoção de cultura e educação, era

uma grande  entusiasta  da  abordagem dinâmica  das  bibliotecas  especializadas  norte-

americanas caracterizadas pelo fornecimento de informação ao mundo cotidiano. Por

isso,  defendia,  a dama francesa,  que os documentalistas europeus deveriam tornar o

diálogo com os usuários numa prática cada vez mais recorrente.

Por  meio  de  um  livreto  denominado  Qu'est-ce  que  la  Documentation?,

publicado em 1951, Suzanne Briet  tentou definir  a natureza da Documentação.   No

primeiro capítulo, o mais conhecido pelos interessados no movimento da documentação,

Suzanne Briet apresenta o documento como tendo uma forma material carregada com

sentido de evidência. Nenhum objeto nasce com o status de documento, pois o aspecto

valorativo  somente  se  constituirá  a  posteriori.  De  acordo  com  a  interpretação  de

Buckland (1991), o documento em Suzanne Briet é visto como o produto do processo

de  objetivação  (valoração)  num ato  interpretativo  e  de  atribuição  de  significados  e

sentidos, assim, sob a influência dos aspectos subjetivos “condicionados” pelo contexto

social e cultural, os sujeitos vivendo em sociedade acabam por receber sua influência

tanto de forma passiva como ativa a um só tempo. Contudo, Buckland admite que as

regras para se compreender o documento em Briet não são muito claras, desta feita, com

o intuito  de  facilitar  a  compreensão,  o  pesquisador  norte-americano  indicou  quatro
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pistas para a identificação de um documento na percepção de Briet: apenas os objetos

físicos podem ser documentos;  os objetos podem ser entendidos como evidência;  os

objetos precisam ser processados; o objeto é percebido como um documento. Ainda na

primeira  parte  do  livro  de  Suzanne  Briet,  a  confecção  de  documentos  secundários

também  se  apresenta  como  uma  tônica  reconhecida  pelos  estudiosos  da  obra  da

bibliotecária francesa. Documentalistas, mais do que organizadores e fornecedores de

informação, deviam ser vistos como produtores de fontes secundárias confeccionadas a

partir  de  um  interessante  instrumental  intelectual  –  descrição,  indexação,  resumos,

análise,  etc.  A  “Madame  Documentation”  definia  que  a  construção  de  documentos

secundários  era  o  verdadeiro  "coração"  da  Documentação.  Na  segunda  parte,  Briet

discorre sobre a profissão dos documentalistas.  Afirma que há uma distinção nesses

profissionais, mesmo que estejam ligados aos bibliotecários e aos arquivistas no que

tange ao trabalho com os documentos.  Na terceira parte, Briet apresenta aos leitores

uma síntese das discussões ocorridas na França em torno da Documentação. Levanta a

questão da formação dos documentalistas. Exalta a importância da pesquisa documental

que  deveria  ser  realizada  em  extrema  colaboração  dos  profissionais  com  os

pesquisadores.  

Na visão de Buckland (2005), a obra mais conhecida de Suzanne Briet, Qu'est-

ce  que  la  Documentation?, representou  um  manifesto  notável  sobre  a  natureza  da

Documentação. A nova abordagem em torno do documento como evidência desafiava a

ortodoxia vigente da época. Procurando apresentar a importância desta obra clássica,

Buckland se expressa da seguinte forma:

This  tract  may  seem  at  first  to  be  enthusiastic  hyperbole,  but  it
remains  significant  because  it  is  still  relevant  to  understanding  the
nature, scope, and societal impacts of documents and documentation.
Her  modernist  perspective,  combined  with  semiotics,  deserves
attention now because it is different from, and offers an alternative to,
the  scientific,  positivist  view  that  has  so  dominated  information
science and which is increasingly questioned.  (BUCKLAND, 2005,
p.2)7 

7 Este  panfleto  pode  parecer  à  primeira  vista,  entusiasticamente  hiperbólico,  mas  continua  a  ser

significativo,  pois  ainda  é  relevante  para  entender  a  natureza,  o  alcance  e  os  impactos  sociais  dos
documentos  e  da  documentação.  Sua  perspectiva  modernista,  combinado  com  a  semiótica,  merece
atenção, porque é diferente e oferece uma alternativa para a visão positivista científica que tem dominado
a ciência da informação e que é cada vez mais questionada. (TRADUÇÃO NOSSA).
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Ronald Day (2001) considera a obra mais clássica de Suzanne Briet como sendo

de extrema deferência. Para Day, numa época cada vez mais dominada pelos recursos

digitais e hipertextos, uma nova consciência dos problemas comuns compartilhados por

arquivistas,  museólogos,  bibliotecários  e  cientistas  da  informação  tem suscitado  um

novo interesse pela obra de Briet, visto que muitas de suas ideias assumem uma nova

relevância.  O  mesmo  Day  chamou  a  atenção  para  o  fato  de  Briet  ter  colocado  a

Documentação como caracterizada por relações indiciais que colocam esse campo do

saber como um fenômeno científico,  cultural  e social.  A Documentação,  lembra-nos

Day, para Suzanne Briet era uma técnica científica do nosso tempo, ou melhor, surge

para responder a demandas típicas do século XX em torno da organização e recuperação

de documentos. Madame Briet, portanto, possuía a acuidade de reconhecer que a ciência

é um termo cultural e histórico; uma dada ciência, no caso a Documentação, emerge

para dar respostas específicas a uma singular sociedade localizada em espaço e tempo

delimitados. 

Em 1954, Suzanne Briet, após pedir a sua aposentadoria, decide-se por retirar-se

da cidade luz.  Retornaria  para a sua região de origem, Ardennes,  e escolheria  fixar

residência na bucólica cidade Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux, nascida da fusão entre os

vilarejos de Saint-Lambert e Mont de Jeux em 1828, ano em que a França receberia em

seu seio um dos mais ilustres escritores do século XIX, Jules Verne. O transcorrer dos

pacatos e replicados dias em Ardennes inspirariam Suzanne Briet a desenvolver seus

estudos sobre Arthur Rimbaud, um jovem poeta de alma inquieta que viveu entre 1854 e

1891,  sendo  originário  de  Charleville,  localizada  na  província  de  Ardennes.  Aos

noventa e cinco anos, em 1981, a luz da vida se apagou para  La Grande Dame de la

Documentation,  tendo por testemunha as águas do Canal  da Mancha,  na esplêndida

cidade de Boulogne-sur-Mer, a mesma paragem que viu José de San Martín, o herói da

independência argentina, dar o seu último suspiro.

 A autora norte-americana Maack (2004) analisa que as homenagens recebidas

por Suzanne Briet reconheceram em torno dela três grandes ações que a tornaram uma

referência para a Documentação: seu empenho por expandir a Documentação na França,

sua preocupação com a formação dos documentalistas, seu sucesso na organização de

serviços  de  orientação  bibliográfica  na  Biblioteca  Nacional  da  França.  Mary  Niles

Maack também demonstra que Suzanne Briet representou o papel de renovação que a

Biblioteca Nacional da França necessitava para se tornar mais dinâmica na oferta de
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seus serviços. Sua luta contra uma mentalidade erudita que caracterizava a instituição

não foi uma tarefa simples,  recordar a  trajetória  de vida daquela que tanto fez pela

Documentação e pela Biblioteconomia é trazer à tona os contextos sociais e políticos

que  agentes  históricos  precisaram  enfrentar  para  construírem  uma  nova  leitura  de

mundo.  A  preocupação  de  Suzanne  Briet  em  tornar  o  serviço  de  referência  mais

dinâmico e prático para os usuários representou uma de suas primeiras lutas, da qual

não  abriu  mão  até  o  fim de  sua  carreira.  Ainda  na  análise  da  pesquisadora  norte-

americana, o sucesso de Suzanne Briet não teria sentido sem o apoio que recebeu de

seus superiores – primeiro Roland-Marcel, em seguida Julien Cain. Inclusive, pode-se

notar em sua obra clássica que a primeira parte foi dedicada justamente a Julien Cain.

Rayward (1996) define que a abordagem teórica dada à Documentação por Briet

teve objetivos diferentes frente ao Instituto Internacional Bibliográfico de Otlet e La

Fontaine.  A Documentação  na  França  de  Briet  se  colocou  contrária  à  ideia  de  um

Repositório Bibliográfico Universal. Em contrapartida à ideia de Otlet e La Fontaine,

Suzanne Briet defendia o desenvolvimento de redes coordenadas, pela qual cada centro

de documentação forneceria seus produtos advindos da indexação e do resumo, bem

como o desenvolvimento de coleções de diversos tipos de documentos relevantes para

as necessidades de seus usuários. Para a organização dos documentos em centros de

documentação,  Suzanne  Briet  rejeitava  o  uso  de  esquemas  de  classificação

enciclopédica  tais  como  a  CDU,  visto  que  defendia  que  os  documentalistas

construíssem  suas  próprias  classificações  especializadas  que  levassem  em  conta  os

interesses dos usuários que procuravam os centros de documentação. 

O trabalho de Suzanne Briet  foi  reconhecido não apenas na França,  mas em

várias  partes  do  mundo.  Como  membro  da  FID  (Federação  Internacional  de

Documentação) e IFLA (Federação Internacional das Associações de Bibliotecários e de

Bibliotecas)  foi  uma  ativa  participante.  Desenvolveu  inúmeros  trabalhos  para  a

UNESCO.  Apresentou  estudos  sobre  Arthur  Rimbaud  (1854-1891),  um  poeta  de

Ardennes. Foi escolhida por Julien Cain para organizar uma exposição na BN France

em  homenagem  ao  centenário  de  Rimbaud.  Lembra  Buckland  (1995)  que  um  dos

grandes legados de Suzanne Briet foi a criação de um programa de treinamento para

documentalistas. Com o apoio de Louis Ragey, chefe da Conservatoire Nationale des

Arts et Métiers, Suzanne Briet e seus colegas do UFOD criaram um curso não oficial de

documentação, uma ação pioneira que levou ao futuro Institut National de Techniques
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de la Documentation (INTD), considerado a primeira escola oficial de documentação no

mundo. 

Ronald Day (2006), por sua vez, entende a Documentação como um símbolo da

ciência e da modernização. O uso do termo ciência em meio às suas preocupações em

modelar o perfil profissional dos documentalistas representava uma prova de que Briet

primava pela legitimação social para a nova profissão como sendo uma necessidade de

uma sociedade que se pretendia cada vez mais moderna. Nos estudos de Ronald Day,

Briet apresenta-se com um viés mais dinâmico se comparado a Paul Otlet, pois supera a

concepção universalista e iluminadora do jurista belga para uma versão mais setorial e

nitidamente voltada para atender à produção dos setores mais dinâmicos da sociedade. 

Em 1954, Suzanne Briet escreveu um artigo notável La formation professionelle

des bibliothécaires aus États-Unis, no qual reflete sobre a relação Biblioteconomia e

Documentação. Ambas se diferenciam apenas pela ênfase dada aos documentos, pois

enquanto  bibliotecários  se  preocupam  em  organizar  coleções  e  desenvolver

bibliografias, os documentalistas focam em apresentar obras científicas aos grupos que

se propuseram a servir.  Sobre a importância  desse artigo de 1954, Buckland (2005)

pondera: 

Written in the year she retired from the field, this paper can be seen as
a  professional  swan  song.  If  more  people  had  adopted  Briet’s
enlightened  views  the  disruptive  antagonisms  between  “traditional
librarians” and “information science” in the ensuing decades might
have avoided. (BUCKLAND, 2005, p.4)8

A análise da trajetória de Suzanne Briet permite-nos inferir que a bibliotecária já

no  início  de  sua  atuação  na  Biblioteca  Nacional  da  França  era  uma  autêntica

documentalista.  Pertencia  a  um  seleto  grupo  que  desejava  renovar  a  profissão  de

bibliotecário partindo de um ponto: ampliar o conceito de documento que ultrapassava

as  fronteiras  do  livro  e  abarca  outros  suportes.  Passou a  valorizar  a  exploração  da

informação e os meios que permitiam alcançá-la como a indexação ou a classificação.

Madame Briet buscou sempre adaptar o seu trabalho de bibliotecária às novas técnicas

que emergiam como as fotocópias, os microfilmes, recortes de jornais, dentre outros,

8 Escrito no ano em que ela se aposentou, esse trabalho pode ser visto como o canto do cisne para a
profissão. Se um número maior de pessoas adotassem o ponto de vista iluminado de Briet o perturbador
antagonismo entre "bibliotecários tradicionais" e "ciência da informação" nas décadas que se seguiram
poderia ter sido evitado. (TRADUÇÃO NOSSA).
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principalmente quando se considera que na França, diferente dos países anglo-saxões,

essas inovações eram recebidas com frieza. 

Para  Suzanne  Briet  era  inegável  o  fato  de  que para  a  Documentação  estaria

reservado um futuro primoroso num mundo que cada vez mais seria influenciado pela

rapidez  e  pelas  novas  tecnologias.  Suzanne  Briet  compreendeu  que  deveria

correlacionar  o movimento da documentação com o avanço das novas técnicas e de

novas teorias que levassem a uma melhor forma de atender aos pesquisadores em busca

de materiais para a composição de seus estudos. De fato, ela deu passos mais largos se

comparada ao pioneirismo de Paul Otlet que idealizava o avanço de técnicas e de teorias

a favor de uma maior centralização. A bibliotecária francesa, por seu lado, ampliava

suas ideias e se colocava contrária à centralização prezando pela cooperação entre os

diversos centros de informação. A distância entre as décadas que separavam Briet de

Otlet permitiam que a francesa conseguisse visualizar com mais concretude seu projeto,

mesmo porque a ação de organismos promotores da ciência, da educação e da cultura,

em particular a UNESCO, ajudou diretamente em projetos que facilitavam a instalação

de centros de documentação em diversos países e estimulavam várias políticas em torno

da cooperação entre as instituições visando um maior dinamismo para os serviços de

indexação e catalogação praticados pelos bibliotecários e documentalistas ao redor do

mundo.
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4 PENSANDO E REPENSADO O DOCUMENTO

A construção de uma nova área do conhecimento que se mostrasse capaz de dar

conta da organização e do acesso à informação contida em documentos não surgiu de

forma espontânea e nem foi obra do acaso. Antes disso, todo um terreno já havia sido

sedimentado  por  meio  da  chamada  Bibliografia  de  quem a  Documentação  se  torna

herdeira direta. É possível locupletar as reflexões demonstrando que a Bibliografia foi

um dos primeiros instrumentos de integração e mediação entre a produção de literatura

científica e cultural com a pequena rede de consumidores dessas produções durante a

Idade  Moderna.  O  pesquisador  Luigi  Balsamo  (1984)  afirma  que  a  Bibliografia  se

apresentava como a atividade que recolhia e classificava sistematicamente o conjunto de

dados relativos à produção, à conservação, à circulação e à utilização de escritos e de

documentos  de  toda  espécie.  Dentro  desta  visão  é  possível  acrescentar  que  a

Bibliografia preocupava-se em compilar repertórios para demonstrar como os mesmos

podiam ser utilizados. 

À Bibliografia cabia assistir na identificação e organização do material fonte, no

entendimento de Georgina Araceli Torres Vargas (2010), seria a primeiro passo para a

sistematização geral do que viria a ser chamado de processo documental. Muito embora

os periódicos científicos tenham nascido dois séculos antes, foi no XIX que emergiu a

necessidade de criar novas técnicas para a organização de seus conteúdos. O controle

dos  assuntos  tratados  nos  artigos  de  periódicos  científicos  passou a  representar  um

problema para as bibliotecas que ocupadas em satisfazer cada vez mais as necessidades

dos  usuários  e  de  implementar  sistemas  de  classificações  voltavam-se  mais  para  o

suporte livro e não para artigos de periódicos que constituíam cada um, uma unidade

bibliográfica.  As bibliotecas  públicas  não tinham recursos e nem pessoal capacitado

para  tal  trabalho,  além do  mais  passavam a  assumir  um papel  altamente  social  de

agências  educativas.  Era  um período  não propício  à  organização  de  um serviço  de

catalogação centralizada que devia ser alimentado e compartilhado pelas mais diversas

estruturas bibliotecárias. 

Com  o  advento  do  século  XIX,  os  artigos  científicos  se  converteram  em

instrumento  primordial  de  comunicação  científica.  Cada  vez  mais  os  cientistas

tornavam-se refém da necessidade de conseguirem informação de forma rápida sobre o

que  saía  publicado  e  não  mais,  simplesmente,  bibliografias  de  referência  sobre  as

publicações existentes (ALBERANI; POLTRONIERI, 2003).
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A  evolução  da  Documentação  por  meio  da  Bibliografia  ocorreu  em  etapas

sucessivas bem delimitadas pelo avanço científico até o momento em que a Bibliografia

tornou-se imersa em princípios documentários. Coube a Paul Otlet e Henri La Fontaine

o  mérito  de  materializarem  uma  série  de  medidas  que  foram  dando  forma  à

Documentação como atividade científica. No ano de 1894, Otlet e La Fontaine entraram

em contato com a Classificação Decimal de Dewey, o que abriu possibilidades para a

elaboração de um repositório bibliográfico universal.  No ano seguinte,  na cidade de

Bruxelas,  ambos  resolveram dar  um passo  mais  arrojado  em direção  ao  avanço  da

Documentação  quando  decidiram  pela  fundação  do  Instituto  Internacional  de

Bibliografia,  muito  embora  a  denominação  de  Bibliografia  ainda  configurasse  na

denominação da nova instituição. Somente em 1931, o nome Documentação passaria a

ser adotada gerando uma nova denominação – Instituto Internacional de Documentação.

Tornava-se notório que a Documentação havia adquirido prestígio por meio de seus

profissionais,  os  documentalistas  que  neste  momento  já  mostravam  características

distintas em relação aos bibliógrafos e aos bibliotecários.

Afirma a pesquisadora Cristina Dotta Ortega (2004) que até final do século XIX,

a  Biblioteconomia  e  a  Documentação  eram disciplinas  idênticas.   A Documentação

visava o acesso à informação nos mais diversos suportes documentais e em diferentes

centros  de  informação  como  bibliotecas,  arquivos  e  museus.  Nesta  perspectiva,  a

Documentação se apresentava muito mais ampla que a Biblioteconomia que se limitava

à organização e ao acesso de acervos de bibliotecas. A criação do Instituto Internacional

de Bibliografia  (IIB) visando gerenciar  o  Repertório  Bibliográfico  Universal  (RBU)

representou o caminho para a institucionalização da Documentação. De fato, a missão a

que  se  propuseram  Otlet  e  La  Fontaine  girou  em  torno  da  institucionalização  de

procedimentos capazes de resolver de modo global, ao menos esta era a prerrogativa

original,  problemas  em torno  da  organização  e  do  acesso  às  fontes  documentárias.

Missão que também se propunha Otlet ao sustentar uma definição mais universal para

os documentos, bem como criar um sistema de classificação universal que fosse capaz

de dar conta de uma organização sistemática de temáticas diversas.

Percebe-se  que  as  propostas  de  Paul  Otlet  emergem  com  intentos  bastantes

pragmáticos,  haja  vista  seu  caráter  técnico-científico  em  busca  de  uma  utilidade

específica em torno de fontes de informações estatísticas, numéricas, financeiras, por

fim,  científicas.  De  acordo  com  os  estudos  de  José  López  Yepes  (2004),  a
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Documentação expressa pelas palavras do próprio Paul Otlet representaria uma ciência

que se ocupa dos documentos e dos veículos que os transmitem. De acordo com Sylvie

Fayet-Scribe (2001), foi  no ano de 1903 que Paul Otlet  começou a utilizar  o termo

Documentação por meio do artigo "Les sciences bibliographiques et la documentation".

Contudo,  é  somente  em  1934  que  a  Documentação  de  Paul  Otlet  ganhou  corpo

epistemológico por meio da obra "Traité de Documentation".  Nesta obra,  Paul Otlet

utiliza-se  de  vários  nomes  para  designar  a  Documentação  –  Documentologia,

Bibliologia e Ciências Bibliográficas –, o faz com o forte intuito de demonstrar como a

noção  de  Bibliografia  e  de  Biblioteconomia,  neste  momento,  já  se  mostrava  como

campos distintos da ciência que se preocuparia com os documentos em suas extensões

mais amplas.

O belga Paul Otlet  foi um grande visionário que depositava toda a sua fé no

progresso  por  meio  do  desenvolvimento  científico  que  ele  entendia  como o  grande

instrumento capaz de ser colocado a serviço da humanidade para que o bem comum

fosse  alcançado.  A  Documentação  seria  a  ciência  capaz  de  garantir  o  acesso  à

informação e ao conhecimento.  Motivado pelas  tendências  filosóficas  de sua época,

Otlet foi capaz de desenvolver um olhar acurado para compreender que o campo da

organização  e  do  acesso  ao  grande  volume  documental  necessitava  passar  por

inovações.  Todavia,  é  mister  denotar  a  sensibilidade  de  seu olhar  para  conceber  os

aspectos críticos  que cercavam a política  e  a sociedade europeia em direção ao um

conflito de proporções mundiais (RANFA, 2013). De acordo com o pesquisador norte-

americano Ronald Day (1997), Paul Otlet foi o único teórico da informação que de fato

acreditou  que  a  informação  possui  um valor  incomensurável  capaz  de  gerar  justiça

social para todos os povos do planeta. 

No ano de 1895 foi inaugurado o Instituto Internacional de Bibliografia (IIB)

com  o  objetivo  de  gerenciar  de  maneira  mais  eficaz  o  Repertório  Bibliográfico

Universal (RBU) que seria responsável pela construção de uma síntese de cada assunto.

De acordo com a explicação de Fayet-Scribe (2001) a criação o IIB representou a viga

mestra para o deslanchar da Documentação.  Paul Otlet e Henri La Fontaine sentiram a

necessidade  de  criarem  uma  nova  classificação  para  ser  utilizada  no  Repertório

Bibliográfico Universal, assim, em 1905 nasceu a CDU que vinha substituir a CDD. De

acordo  com Cristina  Dotta  Ortega  (2004),  o  rompimento  com a  CDD não  ocorreu

aleatoriamente, antes foi fruto de uma maturação que se concatenava perfeitamente com
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sua percepção política e sua sensibilidade frente aos desafios sociais. Para Ortega, Paul

Otlet  possuía uma visão bastante  crítica em torno das bibliotecas,  pois as via como

locais de seletividade e de resistência às inovações técnicas. Acrescenta ainda Ortega

que  Paul  Otlet  visava  um projeto  universalista,  ou  seja,  em uma  única  unidade  de

informação seria possível armazenar todo o conhecimento humano.

Refletir sobre o movimento da Documentação pensado por Paul Otlet na Europa

do final do século XIX e início do XX nos fornece o instrumental necessário para tentar

compreender a noção daquela que seria a sua pedra angular – o documento. Coube ao

próprio pai do movimento documental iniciar a tarefa de demonstrar o que poderia ser

definido como documento. Deveras, novas formas de suportes começavam a despontar

ainda no século XIX frutos do nascimento de novas tecnologias, como a fotografia e as

películas  do  cinematógrafo,  que  apontavam  para  novos  caminhos  que  levariam  à

aquisição de informação em modernos meios materiais. Diversas formas de documentos

passavam a registrar informações, os homens não se limitavam mais aos documentos

manuscritos.

No  entendimento  do  pesquisador  Rodrigo  Rabello  (2011),  o  conceito  de

documento carrega consigo requisitos históricos que permitem ser objeto de análise no

âmbito da história dos conceitos. Já em sua tese de doutorado apresentada em 2009,

Rodrigo Rabello trouxe grandes contribuições para o campo da Ciência da Informação

ao procurar mapear o conceito de documento para três áreas do conhecimento humano,

nas quais esta temática é de fundamental relevância: a Historiografia, a Diplomática e a

Ciência da Informação. O documento ganhou importância para a História por meio do

positivismo que o apresentou como motivo de prova e instrumento para a construção

das narrativas históricas. A Diplomática se preocupou com o documento em torno da

sua  forma  de  produção  e  de  reprodução,  ou  seja,  de  quais  elementos  deveria  estar

imbuído um documento para demonstrar que não representava uma farsa. 

No âmbito da Ciência da Informação, o documento é entendido tanto dentro de

uma perspectiva tradicional como dentro de uma perspectiva inovadora que permitiu

pensá-lo a partir de uma perspectiva social. Defende Rabello que esta perspectiva social

se movimenta entre a relação dinâmica da tradição e da inovação, duas categorias que

divergem, mas não se excluem porque são interdependentes.  A ação de documentar,

registrar um acontecimento por escrito num suporte, expressaria a tradição que daria

forma a um documento como sinal de veracidade. A inovação emergiria como a crítica
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à  concepção  tradicional,  ou  seja,  demonstra  que  os  documentos  são  frutos  de  uma

época, de um contexto social e cultural. Por meio de uma perspectiva que contemple a

inovação, o documento passa a ser entendido como sendo fruto de uma ação subjetiva

de  sujeitos  que  o  forjaram  em  uma  sociedade.  Ambas  as  perspectivas,  tradição  e

inovação, são ferramentas para os teóricos da Ciência da Informação e o convívio de

ambas,  embora gere tensões teóricas,  enriquecem a área,  pois se congregam sem se

excluírem. 

A Ciência da Informação nasce preocupada em responder a uma problemática

bastante específica – como tornar mais eficiente a recuperação de informação. Nesta

perspectiva,  o  conteúdo  dos  documentos,  ou  seja,  a  informação  torna-se

supervalorizada. Tal quadro explica porque a informação ganhou autonomia frente ao

documento.  No  artigo  intitulado  “Sentidos  da  história  e  história  dos  sentidos  da

Ciência da Informação”, a pesquisadora Lídia Silva de Freitas (2003) demonstra que a

noção de documento  na área  da Ciência  da Informação  foi,  por  um longo período,

relegada ao segundo plano, pois a informação, com todo o forte apelo criado em torno

dessa,  acabou se transformando no objeto de estudo por excelência  dessa disciplina.

Como  aponta  Frohmann  (1995),  tal  situação  direcionou  o  campo  da  Ciência  da

Informação a reificar a informação que passou a ganhar autossuficiência fazendo com

que as demais perspectivas, como a natureza do documento enquanto objeto formado

num contexto sócio-cultural  específico,  acabassem sendo entendidas como de menor

importância. 

Todavia, nas últimas décadas, a Ciência da Informação conseguiu ganhar muito

com uma gama de pesquisadores que passaram a valorizar novas discussões tendo o

documento como o foco de suas análises.  Niels  Windfeld Lund (2009) desenvolveu

reflexões acerca da Teoria do Documento e para tanto se utilizou da literatura mais

recente para discutir o papel do documento para a Ciência da Informação. Lund aponta

que  o  documento  pode  ser  visto  por  duas  perspectivas  –  pela  perspectiva  da

materialidade, ou seja, como objeto material e pela perspectiva do papel social numa

comunidade. De acordo com Marcondes (2010), o documento deve ser entendido como

um artefato sócio-técnico que permite viabilizar a intenção de seu criador em transferir

mensagens através do tempo e do espaço. Foi graças aos documentos que as gerações

conseguiram preservar o conhecimento, o que prova o potencial desses em expandirem

a  cultura  de  uma  dada  sociedade.  Documentos  são  mediadores  frente  à  função  de
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transferirem  informação,  de  gerarem  ou  não  conhecimento.  Marcondes,  portanto,

mostra-se partidário da visão que apresenta o documento como artefato sócio-técnico,

no que tange a dimensão social do mesmo, o que auxilia a compreensão do papel do

documento  nas  sociedades.  Assim,  o  documento  é  uma  conquista  tecnológica  da

humanidade que permitiu superar a fragilidade da memória e facilitou a transferência da

informação às futuras gerações. 

Falar  de documento como artefatosocial  é fazer  referência  a um conjunto de

relações sociais, nas quais o mesmo se encontra imerso. Por exemplo, as escrituras de

imóveis  formalizam  relações  sociais,  os  artigos  científicos  formalizam  troca  de

conhecimento  e  aceitação  entre  pares  de  uma  determinada  área,  os  documentos  de

identidade  indicam  que  o  cidadão  é  reconhecido  em  uma  esfera  administrativa.

Documentos  são  avanços  tecnológicos,  ou  melhor,  são  verdadeiras  ferramentas  que

exteriorizam  o  conhecimento.  As  sociedades  passaram  a  sentir  necessidade  de

armazenar, preservar, transferir e recuperar a informação que se encontra registrada em

documentos.

Na  visão  de  Murguia  (2010),  o  caráter  verídico  dos  documentos  deve  ser

buscado  no  contexto  de  criação  dos  mesmos  e  na  forma  como  se  tornaram

institucionalizados.   Documentos  nascem  dentro  de  determinados  marcos  que  os

configuram e determinam quais serão suas características. Documentos são, portanto,

dispositivos sociais. Pensar a trajetória de reflexões em torno do documento é admitir

que  se  obedeça  a  uma  historicidade,  o  que  vem  a  demonstrar  que  uma  série  de

agenciamentos o transforma em fenômenos sociais. Documentos institucionalizados são

forjados em meio a relações e jogos de poderes que expressam definições sociais  e

culturais de um determinado grupo. Destarte, não é possível falar em documentos sem a

devida  consideração  ao  universo  de  produtores  e  ao  contexto  de  produção  que  os

originou. 

Quanto ao aspecto do agenciamento, Souza e Murguia (2012) explicam que os

documentos carregam consigo uma positividade que os tornam portadores de verdades

quando  suas  informações  estão  alinhavadas  e  arregimentadas  dentro  de  uma  dada

instituição. Os documentos possuem uma capacidade intrínseca de gerarem reações nas

pessoas, de determinarem novas posturas. Defende Foucault (2002), que o poder precisa

de uma verdade para funcionar e por isso precisa institucionalizar os seus registros para

que  exerçam  agenciamentos,  à  vista  disso,  os  documentos  cumprem  o  papel  de
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dispositivos que carregam uma verdade com a função de agenciar institucionalmente.

Os  objetos  são dispositivos  que  têm a  capacidade  de  capturar,  orientar,  determinar,

interceptar,  modelar,  controlar  e  assegurar  os  gestos,  as  condutas,  as  opiniões  e  os

discursos  dos  seres  viventes.  Os  documentos  são,  portanto,  agenciamentos  sociais

fundamentados  por  campos  de  saberes.  Desta  feita,  documentos,  em  especial  os

científicos, se propõem a ser a verdade, a descrever a verdade, carregam em si a lógica

do saber-poder (MURGUIA, 2012). Um documento nunca é natural, ao contrário, é o

fruto da ação de uma série de sujeitos que o produzem. Neles, os sujeitos envolvidos

procuram  traduzir  verdades  para  que  sejam  estabilizadas,  provando  assim  que  os

documentos são criados para o exterior, ou melhor, para serem vistos por outros, para

que dialoguem e sirvam como motivo de comprovação. Cada documento fala tanto de si

como de seu contexto de produção e das condições que o produziram.

Em busca de uma compreensão maior do conceito de documento para a Ciência

da Informação, o texto de Rodrigo Rabello (2011) procura demonstrar que este conceito

passou por dois momentos – o primeiro que se atrela ao surgimento da Documentação

como  nova  área  do  conhecimento  e  o  segundo  momento  que  se  expressa  com  as

inovações  técnicas,  científicas  e  sociológicas  do  pós-segunda  guerra.  O  primeiro

momento expressa o período de transição entre a tradição e a inovação do conceito de

documentação  adotado  por  Paul  Otlet  em  meio  ao  avançar  do  movimento  da

Documentação. O positivismo ainda imperava como inspirador da construção de novos

saberes  em  benefício  do  progresso  da  humanidade.  O  conceito  de  documento

encontrava-se atrelado à objetividade, ou seja, seria possível identificar nos objetos uma

função informativa. Porém, reconhecia-se que havia um avanço no olhar de Paul Otlet,

uma  vez  que  diversos  suportes  passavam  a  ser  apontados  como  portadores  de

informação e por tal recebiam o status de documentos.

 Um importante estudo que auxilia na compreensão deste primeiro momento de

construção do termo documento para a Ciência da Informação foi confeccionado por

W.B. Rayward em 1997 –  The origins of Information Science and the International

Institute of Bibliography/International federation for Information and Documentation

(FID). Neste conhecido estudo, Rayward defende a tese de que a terminologia utilizada

pela área da Ciência  da Informação já estava sendo germinada pela  Documentação,

mais precisamente no Instituto Internacional de Bibliografia, no final do século XIX e

início do século XX. Afirma Rayward que vários aspectos da Ciência da Informação,
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que nascia nos Estados Unidos da América na década de 1960, encontravam-se contidos

na Documentação pensada por Paul Otlet e Henri La Fontaine.  Rayward demonstra que

o movimento da Documentação, bem antes do nascimento da Ciência da Informação,

expressava ser a necessidade da difusão da informação contida em diversos tipos de

documentos, não apenas os bibliográficos, uma de suas principais metas.

In making a comment of this kind, two caveats are in order. First, it
should be noted that what is presented here as ‘‘documentation’’ goes
beyond  current  accepted  definitions.  These  tend  to  be  restricted
historically  to  aspects  of  special  librarianship  and  the  handling  of
scientific  and  technical  information.  Otlet  means  something  far
broader  by  ‘‘documentation’’  and  ‘‘document’’  than  has  been
understood by those who called themselves  ‘‘documentalists’’  just
before and just after the Second World War (e.g., Farkas-Conn, 1990;
Richards, 1988). The modern documentation movement represents an
interesting  process  of  narrowing,  focusing,  and  institutionalizing
previously quite  general  ideas,  a  process  which needs considerable
further study before it can properly be understood. Our challenge is to
come back to Otlet’s original ideas so that we can examine some of
their implications for the unfolding discipline or set of disciplines we
now call ‘‘information science.’’ (RAYWARD, 1997, p.290)9 

Em outra obra de igual valor em importância – The history and historiography

of information science: some reflections (1996) – Rayward atenta para o fato de que o

conceito de documento é repleto de ambiguidades, do mesmo modo em que há uma

variedade de interpretações  para o conceito de informação.  Partindo dessa premissa,

relembra Rayward que os pesquisadores do campo da Ciência da Informação cada vez

mais  em seus estudos se remetem a Paul Otlet  por reconhecerem no jurista belga o

pioneiro em buscar uma maior precisão para o conceito de documento. Coube a Paul

Otlet iniciar a marcha pela ampliação do conceito de documento que poderia incluir

tanto os impressos como imagens, gráficos e até objetos.

9 Ao fazer um comentário desse tipo, duas ressalvas estão em ordem. Primeiro, deve-se notar que o que é

apresentado aqui como "documentação" vai além de definições aceitas atualmente. Essas tendem a ser
restringidas  historicamente a aspectos  da biblioteconomia e a manipulação de informação científica e
técnica. Otlet entendia por “documentação” e por “documento” de uma forma mais ampla do que foi
entendido por aqueles  chamados de “documentalistas” pouco antes e logo depois da Segunda Guerra
Mundial  (por exemplo, Farkas-Conn, 1990; Richards ,  1988).  O moderno movimento documentalista
representa um interessante processo de estreitamento, direcionamento, e institucionalização precedente de
ideias gerais, um processo que precisa de muito mais estudo antes que possa se corretamente entendido.
Nosso  desafio  é  voltar  às  ideias  originais  de  Otlet,  para  que  possamos  examinar  algumas  das  suas
implicações para a disciplina que se desdobrou ou para o conjunto de disciplinas que hoje chamamos de “
ciência da informação”. (TRADUÇÃO NOSSA)

44



The notion of what constitutes a document,  however, is not simple
and indeed can be seen as recapitulating some of the ambiguity and
variability  that  characterizes  the  notion  of  "information".  The
librarian's  traditional  understanding  of  documents  as  involving  the
printed page is seen by some as unduly restrictive both conceptually
and  professionally.  There  hás  recently  been  some  interest  in
reassessing  the  enlarged  notion  of  document  that  underpins  the
European "Documentation" movement that derives from the work of
Paul  Otlet  and  his  colleagues  in  the  early  years  of  the  twentieth
century (Rayward, 1975). For them "documents" are whatever carry
meaning,  including  printed  and  written  texts,  images,  graphic  and
schematic representations,  and objects.  They all  have "evidentiary,"
"documentary" value (Otlet, 1934, 1991; Rayward, 1994). Following
up the observation of Suzanne Briet, one of the early documentalists,
that  a  catalogued  antelope  is  a  primary  document,  Buckland  has
recently been examining the idea of document as "thing" and "more
than text" (Briet, 1951; Buckland, 199l a, b, 1995b).  (RAYWARD,
1996, p.5-6)10  

Outro importante teórico da Ciência da Informação que contribuiu bastante para

exaltar  Paul  Otlet  e  seu  trabalho  com  a  Documentação  aparecendo  como  um  dos

pioneiros em diversos conceitos utilizados largamente na área da Ciência da Informação

foi Michael Buckland. Em seu clássico Information as thing (1991), o conceituado autor

demonstra que o termo documento utilizado pelos documentalistas no início do século

XX ainda era muito genérico, o que acabava por denotar qualquer tipo de informação

física  em  um  suporte.  Via-se  neste  termo  a  expressão  da  informação-como-coisa

teorizada  por  Buckland,  ou  seja,  aquela  representada  pelos  os  textos,  os  dados,  os

documentos,  os  objetos,  etc.  sendo  perfeitamente  utilizada  nos  sistemas  de

armazenamento e de recuperação da informação. 

A  princípio  Buckland  afirma  que  o  termo  informação  é  carregado  de

ambivalências  geradas  pelos  mais  diversos  teóricos  do  assunto,  por  conseguinte,

10 A noção do que constitui um documento, sem dúvida, não é fácil e pode ser entendida como recapitular
algumas das ambiguidades e variabilidades que caracteriza a noção de “informação”.  A compreensão
tradicional por parte dos bibliotecários que veem o documento como estando envolvido com a página
impressa é entendida por alguns como sendo demasiadamente restritiva tanto do ponto de vista conceitual
quanto profissional. Recentemente tem havido um interesse em reavaliar a noção ampliada de documento
que serve de base à “Documentação” movimento europeu que deriva do trabalho de Paul Otlet e seus
colegas nos primeiros anos do século XX (Rayward, 1975). Para eles, "documentos" são o que carregam
significado,  incluindo  textos  impressos  e  escritos,  imagens,  gráfico  e  representações  esquemáticas  e
objetos.  Todos eles  têm valor  "probatório",  valor  "documental"  (Otlet,  1934,  1991;  Rayward,  1994).
Seguindo-se  a  observação  de  Suzanne  Briet,  um  dos  primeiros  documentalistas,  que  um  antílope
catalogado é um documento preliminar, Buckland recentemente examinou a idéia de documento como
"coisa" e "mais do que o texto. (TRADUÇÃO NOSSA)
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visando regulamentar os debates sobre o conceito de informação, apresentou três tipos

de  significado  para  informação:  informação  como  processo;  informação  como

conhecimento  e  informação-como-coisa.  Imbuído  de  pressupostos  pragmáticos,

Buckland  desejava  destruir  qualquer  vestígio  de  imprecisão  em  torno  do  termo

informação, todavia teve o mérito de compreender que os profissionais da informação

trabalhavam a informação como sendo coisa, ou melhor, como sendo um objeto. Em

síntese: a Ciência da Informação trabalhava o seu principal objeto de estudo de uma

forma bastante formal.  Pautando-se neste entendimento,  Buckland procurava teorizar

sobre  a  informação  demonstrando  que  era  com  a  informação-como-coisa  que  os

bibliotecários e os documentalistas labutavam, haja vista que é essa a informação que

pode  ser  descrita  e  representada  para  ser  colocada  nos  sistemas  de  recuperação  da

informação. O interesse pelo texto de Buckland torna-se imperioso para a área porque

seu autor procurava com sua obra resolver a problemática do caos conceitual. 

O texto de Colin Burke –  History of Information Science (2007) – certamente

possui um valor estratégico para todos os que desejam ter uma visão do pano de fundo

histórico da área da Ciência da Informação. Mesmo envolto em uma aura positivista na

maneira  de desenvolver  uma narrativa histórica,  Burke ganha o mérito  de conseguir

citar uma grande quantidade de autores – percebe-se que o norte-americano foi capaz de

levantar uma extensa bibliografia sobre o assunto – que buscaram investigar a gênese da

Ciência da Informação. A menção que Burke faz a Rayward e Buckland ajuda a reforçar

a importância das pesquisas desenvolvidas por esses dois autores em torno do resgate do

pioneirismo de Paul Otlet em sua luta por definir o termo documento numa visão mais

ampla.

Among  the  many  versions  of  origins  are  several  emphasizing  the
European and humanistic roots of the field and its institutions. These
histories trace information science back to at least the beginnings of
the  twentieth  century-not  the  1950s.  Michael  Buckland  and  Boyd
Rayward have spotlighted early idealistic contributions of Europeans
such as Paul Otlet, whose vision of a total library was anchored as
much in the ideals of the humanities as in the needs of the expanding
realms  of science and engineering.  For those historians pointing to
Europe, broad intellectual hopes, not practical demands, gave birth to
information  science  and,  later,  the  profession  (Rayward,  1994).
(BURKE, 2007, p.20)11 

11 Entre as muitas versões de origens estão várias que enfatizam as raízes europeias e humanistas do
campo e das suas instituições. Estas histórias apresentam a Ciência da Informação de volta para pelo
menos  o  início  do  século  XX,  e  não  1950.  Michael  Buckland  e  Boyd  Rayward  destacaram  as
contribuições dos primeiros idealistas europeus, como Paul Otlet, cuja visão de uma biblioteca total era
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Por  meio  de  um  exercício  intelectual  inusitado  Paul  Otlet  foi  capaz  de

demonstrar que o conceito de documento como suporte para a informação superava em

muito os limites dos livros e das demais publicações impressas. Em seu processo de

formulação de um novo conceito, Otlet foi hábil em separar unidade física de unidade

intelectual. De acordo com Rodrigo Rabello (2011), Paul Otlet resignificou o conceito

de  documento,  pois  ampliava  o  termo  para  suportes  não  escritos.  A  concepção  de

“biblos” passava a ser reconhecida como o equivalente de livro/documento/biblion que

servia para representar todo objeto com alguma propriedade informativa. Sem dúvida,

essas novas reflexões demonstravam que a Documentação avançava para um patamar

de elaborações mais significativas se comparada com a anterior Bibliografia, contudo

este  avanço  ainda  refletia  a  “persistência  da  noção  de  objetividade,  atribuída  ao

documento” (RABELLO, 2011 p.140). Tal situação servia como evidência de que a

Documentação  estava  ainda  baseada  em pressupostos  positivistas  que  auxiliavam  a

História  a  ver os documentos  como portadores de objetividades  a  serem lidas  pelos

pesquisadores. 

Nas palavras de Silva e Freire (2012), Paul Otlet em sua obra clássica Traité de

Documentation desenvolveu sustentações ontológicas para a Ciência da Informação ao

afirmar  que  o  documento  e  a  informação  são  fenômenos  que  precisavam  ser

representados. Afirmam os autores que a grande pretensão de Otlet e La Fontaine era

promover  uma  nova  identidade  para  a  Documentação  que  se  diferenciasse  da

Biblioteconomia, justamente pela valorização do documento como o intermediário do

acesso à informação e como aquele que poderia ser organizado, difundido e acessado à

medida que uma nova identidade foi sendo composta. 

 Em sua primeira obra teórica, produzida entre 1891 e 1892 e intitulada  Un peu

de  bibliographie,  Paul  Otlet  começou  a  apontar  o  documento  como  suporte  de

informação, a seleção como pressuposto organizativo de reagrupamento homogêneo de

documentos, o princípio monográfico, a elaboração funcional, a dimensão colaborativa

e de fruição e, por fim,  a finalidade mundial  do serviço bibliográfico (BALDAZZI,

1996). 

ancorada tanto nos ideais das ciências humanas como nas necessidades da expansão dos ramos da ciência
e engenharia. Para aqueles historiadores que apontam para a Europa, grandes esperanças intelectuais, não
exigências  práticas,  deram vida à ciência  da informação e,  mais  tarde,  a  profissão (Rayward,  1994).
(TRADUÇÃO NOSSA)
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A  teoria  do  Princípio  Monográfico  pode  ser  considerada  uma  importante

contribuição de Paul Otlet, pois a grande proposição deste raciocínio expressava-se no

fato de que enlaces  de informação podiam ser registrados em grupos separados,  ou

melhor, o uso do termo ligava-se a uma peça única ou individual, ou uma unidade de

escritura. A informação poderia ser encontrada nos documentos.  Na visão de Saldanha

(2013), Otlet já indicava em seu  Traité de Documentation,  publicado em 1934, uma

persistente preocupação pela elaboração de um conceito que se constituía de estratos

políticos, culturais, sociais, institucionais e históricos. 

O segundo momento indicado por Rabello (2011) emerge durante a década de

1950, é nele que se abre espaço para a hermenêutica. Percebe-se, nesta fase, a ampliação

do conceito de documento pelas mãos de Suzanne Briet que passa da “tradição” para a

“inovação” ao defender que nenhum documento é propriamente objetivo, ou seja, nasce

com o status de documento por si só, esse aspecto valorativo somente vem a posteriori.

A sua pequena obra Qu'est-ce que la documentation revolucionaria a Documentação e o

conceito  de  documento  para  a  área  a  partir  de  1951.  A  documentalista  francesa,

inspirada por pelo avançar de novas tecnologias que permitiam um novo olhar sobre a

questão,  conseguiu  dar  um  salto  além  do  ensaiado  por  Paul  Otlet  ao  entender  os

documentos não mais se restringindo aos suportes ou aos formatos, mas como registro

de conhecimento,  como uma evidência.  A partir  da observação de certos critérios –

materialidade,  intencionalidade  e  organização  –  qualquer  objeto  poderia  ser  um

documento desde que fosse abordado como tal (SIQUEIRA, 2010).

Em  Totality and representation: a history of knowledge management through

European documentation, critical modernity, and post-fordism, artigo datado de 2001,

Ronald Day refere-se a este segundo momento da Documentação como uma progressiva

superação  da  visão  anterior  de  Paul  Otlet,  baseada  em  cânones  iluministas  e

universalistas,  por  uma  nova  observação  que  lançava  um olhar  mais  atento  para  a

produção, na qual o documento deveria servir para atender aos anseios de corporações,

governos e sociedades. Resumidamente, Ronald Day defende que a ideologia de Otlet

centrava-se na ideia de que o conhecimento gerado pelo auxílio dos documentos poderia

ser favorável para criar a paz mundial, com a emergência de Briet e seus seguidores, o

documento passava a ser visto como um recurso não para a paz, mas para a produção

científica e industrial. 
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O documento foi problematizado por Suzanne Briet como sendo uma base de

conhecimento materialmente capaz de ser utilizado para a consulta, o estudo ou a prova.

Objetos como uma estrela, uma pedra num rio gelado, um animal vivo podem se tornar

documentos  por  meio  de  procedimentos  adequados  de  simbolização  (quando  as

informações  que comportam são representadas e  organizadas) como as fotografias  e

catálogos  de  estrelas,  pedras  em um museu  de  mineralogia  e  catálogos  de  animais

exibidos em um zoológico. 

L'enregistrement à l'entrée dans un organisme de documentation est
une chose, le catalogue en est une autre. Le bon ordre exige que tout
document porte son numéro d'entrée qui lui reste attaché comme un
état civil ne varietur. Et qu'en outre il porte une référence ou cote, en
fonction  d'un classement  matériel  qui  permette de  le  retrouver.  Le
catalogue topographique suit pas à pas le classement sur les rayons,
dans les armoires, dans les classeurs. Les catalogues d'auteurs et de
titre, les catalogues par matières permettent de répondre aux diverses
questions de l'usager : tel ouvrage existe-t-il? sous le nom d'un auteur?
sous un titre donné? Quels ouvrages peut-on lire sur telle question?
Les  catalogues  alphabétiques  sont  recoupés  par  des  catalogues
systématiques, où les docum ents se groupent par affinité culturelle.
Les catalogues,  comme  les  bibliographies,  peuvent  rassembler  dans
une même  liste  alphabétique,  un même  ensemble  systématique  des
formes diverses de documents : livres, manuscrits, médailles, cartes
géographiques, estampes,  photos, objets.  Il existe des catalogues de
pierres  mégalithiques,  de  spectres  stellaires,  de  documents
épigraphiques.  La  documentographie  constitue  l'énumération  et  la
description des documents divers. (BRIET, 1951, p.23)12

Percebe-se  que  não  há  como  negar  que  a  "Madame  Documentation",  nas

palavras de Buckland, havia ampliado a expressão de documento herdada de Paul Otlet,

pois passou s entendê-lo como todo o signo indicial concreto ou simbólico passível de

representação. Murguia (2010) analisa que Suzanne Briet passou por dois momentos em

sua  engenharia  pela  edificação  do  conceito  de  documento  –  no  início  tratava  os

12 O registro de entrada num organismo de documentação é uma coisa, o catálogo é outra. A boa ordem
exige que todo documento contenha seu número de entrada que lhe fica atribuído como um estado civil
"ne  varieteur'.  E  que  de  outro  modo  ele  contenha  uma  referência  ou  código,  em  função  de  uma
classificação  material  que  permite  reencontrá-lo.  O  catálogo  topográfico  segue  passo  a  passo  a
classificação  das  estantes,  nos  armários,  nos  classificadores.  Os  catálogos  de  autor  e  de  título,  os
catálogos de assunto permitem responder às diversas questões dos usuários: existe tal obra? Sob o nome
de um autor? Sob um título dado? Quais obras se poderia ler sobre tal assunto? Os catálogos alfabéticos
são  dispersos  por  catálogos  sistemáticos,  ou  os  documentos  se  grupam  por  afinidade  cultural.  Os
catálogos,  como  as  bibliografias,  podem  reunir  numa  mesma  lista  alfabética,  numa  mesma  reunião
sistemática diversas espécies de documentos: livros, manuscritos, medalhas, cartas geográficas, estampas,
fotografias, objetos. Existem catálogos de pedras megalíticas, de espectros de estrelas, de documentos
epigráficos.  A  documentografia  constitui  a  enumeração  e  a  descrição  dos  diversos  documentos.
(TRADUÇÃO DE MARIA NAZARETH FENDT)
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documentos como estruturas físicas e abstratas fixadas materialmente com a finalidade

de consulta, estudo e prova. No momento final, ampliou sua visão e passou a entender

os  documentos  por  abstrações  –  indícios  concretos  ou  simbólicos  –  conservado  ou

registrado com a finalidade de representar, reconstruir ou provar um fenômeno físico ou

intelectual.  Ainda nas  ponderações  de  Murguia (2010),  Briet  lidava  com a  ideia  de

estabilidade  que  permite  a  observação  dos  objetos.  O  exemplo  da  estrela  se  torna

sintomático para se compreender o pensamento da documentalista francesa, haja vista

que uma rocha e um antílope, respectivamente, colocados num museu e num zoológico

são documentos, mas uma estrela no céu não é um documento, apenas o será quando

estabilizada por uma fotografia. Os locais de saberes (as instituições) citados por Briet

são  responsáveis  por  oferecerem  status  aos  objetos  para  que  se  transformem  em

documentos. Atenta Murguia que, com esta reflexão singular, a documentalista francesa

relacionava seu pensamento com os estudos mais modernos sobre institucionalização.

De  fato,  as  instituições  são  os  locais  onde  os  documentos  nelas  custodiados  se

relacionam com os  valores,  com os  usos  e  com uma  série  de  apropriações  que  se

estabelecem em torno deles por conta dos valores acoplados para a construção de uma

verdade.

Na visão de Maria Nélida González de Gómez, no artigo – A Documentação e o

Neodocumentalismo (2011) –, Suzanne Briet defendia que os documentalistas deveriam

construir  novos  documentos  a  partir  de  documentos  primários.  Os  chamados

documentos  secundários representariam o verdadeiro centro da força da inovação da

prática documentária e expressariam a fonte direta de trabalho dos documentalistas, ou

melhor, representariam a construção discursiva documentária e seriam frutos de ações

sociais  e  culturais.  Suzanne  Briet  defendia  que  por  meio  de  redes  múltiplas  de

documentação, que seguiriam a lógica da padronização, seria possível acelerar o acesso

à cultura letrada  e à produção científica,  colocando-se,  desse modo,  contra  o antigo

sonho de Paul Otlet de construção de um centro único, um local físico, capaz de reunir

as referências documentárias produzidas nos quatro cantos do mundo.

Bernd Frohmann,  importante  teórico do campo da Ciência da Informação,  se

tornou reconhecido na área por debater sobre o caráter social que envolve a informação.

Em seu texto – O caráter social, material e público da informação (2008) – Frohmann

argumenta que à  Ciência  da Informação ao reificar  a informação colocando-a como

essência  autônoma acabou por  não permitir  que o documento,  como artefato  sócio-
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técnico, recebesse a devida atenção da qual era merecedor. Reconhecer o documento

como materialidade  abre  oportunidade  para que  se compreenda  de uma forma mais

ampla o caráter social da informação. Reconhecer o documento como materialidade da

informação permite ao pesquisador refletir sobre os campos de forças – institucional,

tecnológico, político e cultural – que modulam a informação na atualidade. 

Os  documentos  devem  ser  entendidos,  portanto,  como  entidades  que  se

encontram inseridas em redes sociais como um dos seus componentes essenciais, dos

quais as sociedades modernas necessitam para coordenar e justificar suas realizações.

Foucault é o teórico por excelência utilizado por Frohmann para demonstrar que é por

meio da documentação que se liga a análise do discurso aos estudos da materialidade da

informação,  pela  qual  a  documentação  teria  um  papel  mais  relevante  do  que  a

comunicação da informação (ORTEGA; LARA, 2010). Na interpretação de Lídia Silva

de Freitas (2003), Frohmann conseguiu o mérito de deslocar o foco do questionamento

– o que é informação? – para – qual a impressão da informação? – demonstrando que há

no  documento  uma  dupla  materialidade  que  se  expressa  em  seu  engajamento

institucional e na combinação entre enunciação e práticas sociais e públicas pelo fato da

documentação conseguir gerar efeitos. Assim, o que estaria em questão não seria saber

o que é a informação, mas antes quais seriam os efeitos gerados pela informação em

uma  dada  sociedade.  Os  documentos  para  Frohmann  seriam expressariam  um  tipo

específico de regime de informação, na qual a discursividade presente na documentação

estaria diretamente associada à materialidade da informação – “o documento nomeia a

materialidade da informação” (FROHMANN, 2008, p.21) – e por meio dessa é possível

captar os aspectos sociais e públicos da informação. 

Por meio da obra  A Documentação Rediviva (2012), Frohmann reafirma suas

posições em torno da questão social da informação ao apresentar que essa “entidade”

seria  a  ressonância  das  práticas  documentárias  que  possuem  quatro  características

fundamentais:  a  materialidade,  o  pertencimento  institucional,  o  modo  socialmente

disciplinado e a historicidade. Por meio dessas quatro características que expressariam

as  práticas  documentárias  seria  possível,  na  concepção  de  Frohmann,  localizar  os

documentos em tempo e em espaço definidos, além de ser possível mapear a rede de

relações formadas de interesses variados e conflituosos.

Gustavo Silva Saldanha (2013) considera Bernd Frohmann como expoente do

chamando Neodocumentalismo por apresentar um novo posicionamento em torno de
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um ponto de inflexão simbólico na reconstrução do conceito de documento. Atribui a

Frohmann o mérito de ter conferido aos estudos do documento uma nova importância

que tinha sido relegada ao segundo plano por conta da informação. De fato, Frohmann

demonstra com suas reflexões que é possível pensar o documento para muito além da

materialidade consagrada por Paul Otlet e por Suzanne Briet, haja vista que começa a

refletir sobre o caráter fundamentalmente simbólico do documento. Por intermédio dos

escritos de Paul Otlet e Suzanne Briet, Frohmann pôde desenvolver sua teoria baseada

no  conceito  de  "documentalidade"  que  expressaria  a  capacidade  e  o  poder  dos

documentos em seus arranjos com outros elementos de rede. Frohmann critica as visões

ingênuas  que  ainda  insistem em abordar  o  documento  como um mero  condutor  de

informação. Para Frohmann, existe uma prioridade ontológica na questão do documento

em  relação  à  questão  da  informação,  além  de  defender  que  a  materialidade  do

documento nada mais é do que uma grossa e viscosa camada de elementos simbólicos

em  permanente  e  constante  transformação  por  contingências  histórico-sociais  e

remodelações culturais.

 As contribuições de Frohmann para a Ciência da Informação auxiliaram a trazer

uma nova perspectiva em torno dos estudos acerca do documento. Tal ocorre porque

para Frohmann o contexto de construção do conceito é muito mais importante do que

procurar  compreender  o próprio conceito  – neste  ponto  o autor  fazia  uma alusão  à

informação  objeto  em  seu  artigo  –  Revisiting  “what  is  a  document?” (2009)  –

realizando uma releitura do conceito de infomação-como-coisa. Mas importante do que

compreender o documento em si é captar o contexto em que este foi confeccionado. Há

uma série de práticas documentárias que permitiram que os documentos fossem dotados

de informatividade. Seriam as práticas documentárias as responsáveis pela construção

de sistemas de verdades. Os documentos refletiriam, assim, as práticas sociais, os jogos

de poderes, e por isso merecem ser observados de uma forma crítica e não naturalizada. 

Os discursos acadêmicos em torno da Documentação levantaram formulações

didáticas que procuram melhor entender como se dividem os autores que procuram a

temática do documento dentro da área da Ciência da Informação como objeto de suas

pesquisas.  Gustavo  Silva  Saldanha  (2013)  defende  que  o  documento  na  atualidade

cumpre  diferentes  funções  epistemológicas  na  Ciência  da  Informação,  como  crítica

historiográfica, torção filosófica, revisão da práxis e estratégia discursiva teórica, por

conta disto,  decidiu-se por apresentar  duas correntes que demarcam os caminhos da
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Documentação:  a  Clássica  de  Paul  Otlet  e  Suzanne  Briet  e  a  chamada

Neodocumentalista que exige a observação da dinâmica histórico-social por detrás dos

documentos.

A grande questão exposta pelos Neodocumentalistas é definir quem dá evidência

ao  documento.  Os  neodocumentalistas  procuram  observar  as  práticas  em  torno  do

documento.  Como  salienta  Lídia  Silva  de  Freitas  (2003),  seria  simplório  demais

acreditar que a informação é um ente que flutua acima da sociedade, ou seja, o que deve

ser compreendido pela Ciência da Informação é que o documento a ser recuperado é

fruto de uma autoria, de uma época, de um processo de institucionalização e de uma

série de relações que legitimam seu poder discursivo. Em Paul Otlet e Suzanne Briet

ainda  não havia  toda  uma  preocupação  com o entendimento  do  entorno social  que

forjava o documento, percebia-se, ainda, uma fixação de sentido nos documentos. Os

neodocumentalistas,  por seu turno,  percebem relações  de poderes  nos documentos  e

sabem que os sentidos são interpretações. Há toda uma dinâmica que institucionaliza os

documentos, há todo um jogo de poderes que os legitima. Mais uma vez recorremos ao

texto de Frohmann – Revisiting “what is a document? (2009) – para demonstrar como

esse expressa muito bem o pensamento da corrente Neodocumentalista defendida por

Saldanha (2013). Em sua redação, Frohmann mostra-se menos preocupado em definir o

que é o documento e mais empenhado em demonstrar como o contexto de produção é

determinante para se compreender a informatividade dos documentos. 

The  idea  of  relationship  between  the  document-as-thing  and  the
production of statements led us to the concept of things that restrict,
limit,  and control speech rather than engender it (fourth fibre). The
concept of evidence loses strength here because the strange, granular
things comprising the curiosities in the cabinets of the virtuosi were
properly appreciated by resisting evidentiary claims. If the curiosities
stand as evidence of anything, it is a curious kind of evidence, because
in an anti-Aristotelian, anti-deductive and anti-theoretical intellectual
climate  they stand simply for  themselves,  for  their  brute,  granular,
“thing-ness,” severed from any sort of claim that would connect them
to others. (FROHMANN, 2009, p.299)13

 

13 A ideia da relação de documentos como coisa e a geração de declarações nos levou ao conceito de coisa
que restringe, limita e controla discursos, ao invés de gerá-los (quarta fibra). O conceito de evidência
perde força aqui porque a coisas estranhas, granulares compreendem as curiosidades nos “escritórios dos
virtuosos”  foram devidamente  apreciadas  por  resistir  às  reivindicações  de  prova.  Se  as  curiosidades
permanecem como evidência de qualquer coisa, torna-se um tipo curioso de prova, porque em um clima
intelectual  anti-aristotélico,  anti-dedutivo e  anti-teórico,  eles  estão simplesmente  naquele  local  por  si
mesmo, para  sua própria glória,  que se compõem de pequenos grãos,  "thing-ness”,  qualquer  tipo de
retirada poderia ainda conectar uns aos outros. (TRADUÇÃO NOSSA)
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A preocupação  com o documento  sob um viés  mais  político  e  cultural  vem

crescendo em várias áreas do conhecimento humano.  E como aponta Maira Cristina

Gregoleto (2009), pois mais do que um simples objeto de prova, o documento é um

agente que pode influenciar as relações sociais. Sob essa ótica, esse estudo, procurou

abordou o tema do documento a partir da Documentação, entretanto é válido lembramos

as reflexões do preeminente historiador francês Jacques Le Goff em sua obra clássica –

História  e  Memória  (2003).  De  acordo  com  Le  Goff  (2003),  o  documento  é  a

representação do universo intelectual dos produtores e reflete a intenção daquele que

assinalou um conhecimento nele. O documento é o produto de uma época e de uma

sociedade pautada em relações  de forças e de poder.  A Ciência  da Informação,  nas

últimas décadas, vem contribuindo bastante para confirmar essa realidade ao apontar o

documento no seu cenário de estudos de uma forma crítica e muito mais reflexiva.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse  trabalho  preocupou-se  em  demonstrar  a  presença  dos  documentos  na

Documentação.  A  manifestação  de  um novo  conhecimento  é  sempre  filho  de  uma

determinada época, gerado por uma série de questões que incomodavam os homens de

um determinado período e de uma dada sociedade que precisavam ser respondidas. 

A  Bibliografia  desenvolvida  em  conseqüência  da  invenção  da  imprensa

procurava  criar  listagens  dos  livros  existentes  sobre  um  determinado  assunto.

Diferenciava-se das práticas biblioteconômicas na razão de que cabia a essa custodiar

coleções e mantê-las organizadas em um lugar físico. Entretanto, a necessidade cada vez

mais  preponderante  de  se  realizar  a  descrição  dos  livros  acabou  por  aproximar  as

práticas da biblioteconomia às práticas da bibliografia. Como procuramos demonstrar

nesse  trabalho  monográfico,  no  século  XIX,  com  a  grande  edição  de  periódicos

científicos,  ocorreu  a  necessidade  de  se  construírem  formas  mais  elaboradas  de

organização desses documentos. Paul Otlet e Henri La Fontaine passaram a vislumbrar

uma nova disciplina que viria a se preocupar com a organização dos registros humanos

globalmente,  promovendo uma verdadeira  rede de registros  dos  acervos  custodiados

pelas  instituições  de  guarda  de  documentos  como  as  bibliotecas,  os  arquivos  e  os

museus.  O Repositório  Bibliográfico  Universal,  com suas fichas  padronizadas  e  por

meio da Classificação Decimal Universal, comportaria as indicações dos documentos e

em qual local do mundo o mesmo poderiam ser encontrado.

 Os cânones do positivismo influenciaram o fazer científico determinando que o

encontro com um saber universal e salvacionista se configurasse na meta a ser seguida.

A Documentação pensada por Paul  Otlet  não escapou dessa configuração,  a todo o

momento  sua  trajetória  em  busca  do  aperfeiçoamento  de  um  sistema  que  viesse

abranger  a  organização  e  a  posterior  recuperação  da  informação  contida  nos  mais

diversos tipos de documentos foi a meta máxima de sua luta. 

Durante  os  seus  anos  de  peleja,  Paul  Otlet  acabou  por  formar  uma  nova

disciplina  voltada  para  a  organização  e  recuperação  de  informações  contidas  nos

documentos  –  a  Documentação.  Mas,  como  se  observa,  a  Documentação  veio

incorporada à nova necessidade que se refletia na definição de documento expresso por

meio de um conceito mais amplo que passava a ser sinônimo dos diferentes registros

humanos nos mais diversos suportes. A elaboração de sua teoria sobre o documento foi
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registrada em 1934 no seu  Traité de Documentation. Anos mais tarde, Suzanne Briet

conseguiria ampliar o conceito de documentação dando a esse um sentido indiciário,

pois não apenas  os  objetos construídos pelos  homens  podiam ser  documentos,  mas,

dependendo do contexto expresso, também um ser vivo e um objeto natural poderiam

ser lidos como documentos.

Ao  longo  do  século  XX,  uma  série  de  estudos  desenvolvidos  no  campo  da

História,  da  Antropologia,  da  Filosofia,  da  Sociologia,  dentre  outras,  procuraram

encontrar vias de escape frente aos ditames do positivismo. Diversas teorias passaram a

problematizar o documento que de simples suporte portador de informação passou a ser

analisado como objeto para a compreensão das dinâmicas sociais e dos discursos nele

e/ou por ele engendrados. Houve avanços em relação ao período de Paul Otlet, pois as

ciências que lidam com a informação passaram a considerar que existiam problemáticas

mais  profundas  envolvendo  os  documentos  enquanto  objetos  de  registros  de

conhecimentos dos seres humanos.

A  elaboração  desse  trabalho  ajudou-nos  a  entender  que  com  o  advento  da

Ciência  da  Informação  na  década  de  1960,  o  termo  documento  foi  entrando  num

processo de abafamento sendo substituído cada vez mais pelo termo informação. Com

Niels  W. Lund e seu artigo  publicado pela  ARIST em 2009 houve um resgate  das

discussões do documento, visto que esse autor, por meio da sua Teoria do Documento,

procurou demonstrar como a área da Ciência da Informação ainda necessita de mais

estudos para um suporte teórico em torno do documento e das questões que podem ser

levantadas em torno dele (FREITAS, 2003).

Documentos são sempre produtos de uma cultura, são, portanto, artefatos criados

pelos homens que se encontram imersos em contextos sociais próprios. Esses artefatos

expressam intenções  daqueles  que os forjam,  o que equivale  à afirmação de que os

documentos são portadores de intencionalidade.  Meritoriamente,  o nome de Suzanne

Briet  foi  resgatado  por  autores  como  Buckland,  Rayward  e  Ronald  Day  como  a

responsável  por  chamar  a  atenção  para  a  função  social-simbólica  explícita  nos

documentos ao afirmar que esses serviam como evidência de um fato. Briet deixava

transparecer com suas reflexões que a mensagem contida nos documentos dependeria

do contexto social em que os mesmos se encontravam inseridos.

 A Documentação, bem como a Arquivologia, a Biblioteconomia, a Museologia

e  a  Ciência  da  Informação,  cada  qual  com  uma  maior  ou  menor  especificidade,
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compreendem  que  os  documentos  são  portadores  de  mensagens  que  precisam  ser

conservadas,  organizadas,  apresentadas,  recuperadas  para que sirvam como fonte de

pesquisa  para  a  construção  de  conhecimento.  As  grandes  contribuições  teóricas  de

Frohmann (1995) em torno da questão do documento ampliaram o campo de pesquisa

da  Ciência  da  Informação  uma  vez  que  o  autor  começou  a  defender  a  primazia

ontológica  do  documento  sobre  a  informação.  Com  tal  pensamento,  Frohmann

estabelecia que o caráter informativo do documento sempre estaria vinculado às práticas

sociais  que se aglutinaram para a sua construção. Nessa perspectiva,  os documentos

passaram a ser compreendidos não como carregadores de conhecimentos,  mas como

donos de uma função social ditado pelos contextos sociais do qual faziam parte.

Utilizamo-nos de Frohmann para demonstrar que é preciso ultrapassar a visão

estreita que colocava a informação como dona de uma autonomia que na verdade ela

não possui, uma vez que se considere que o documento é um artefato que expressa a

intencionalidade de seu produtor. Mas, como vimos, desde Briet, a intencionalidade se

mostrava presente para determinar o que seria um documento. 

Seguindo a lógica ditada por Briet,  os profissionais da informação teriam um

papel significativo no processo de construção de documentos. Tal afirmativa é possível

de ser visualizada quando pensamos que uma rocha a margens de um riacho pode ser

informativa  para  uma pessoa  que procura  se  refrescar  numa manhã  cálida,  contudo

ainda não é um documento. Somente quando a mesma rocha passar por um processo

que a leve a ser registrada com a intenção de informar um maior número de pessoas, ou

seja, quando passa por um processo que gera o registro, a catalogação, a classificação, a

conservação, transforma-se num documento. Como afirma Ronald Day (2001), índices

foram gerados, o que demonstra que ocorreram ressignificações em torno do objeto que

se tornou uma potencial fonte de informação. No exemplo exposto, pensado por Briet

na década de 1950, é possível compreender que houve um esforço de intencionalidade

que partiu do produtor do documento que poderá se expressar a partir  das questões

levantadas pelos pesquisadores localizados em um determinado tempo e num espaço

social específico. Os documentos não falam por si só, porém são capazes de expressar

as intenções de quem o produziu e de responder as questões para aqueles que buscam

alguma indagação específica de seu tempo e de seu contexto.

Por meio desse estudo, procuramos demonstrar a necessidade de se buscar nos

clássicos da Documentação os elementos que ajudam a entender a gênese do conceito
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de documento para as ciências documentárias.  Iniciando em Paul Otlet que passou a

formulá-lo  pensando  na  lógica  da  organização  da  informação,  movendo-se  pelas

reflexões  de  Suzanne  Briet  que  procurou  captar  a  intencionalidade  por  detrás  da

construção  de  um  documento,  chegando  aos  estudos  mais  recentes  da  Ciência  da

Informação  em torno  da  construção  de  novas  teorias  que  foram enriquecidas  pelos

estudos advindos de outros campos do conhecimento. 

Acreditamos  nas  teorias  mais  recentes  que  demonstram  que  os  documentos

devem ser entendidos em seus contextos de intencionalidade, mas sem perder de foco

que há uma série de relações sociais que o agenciam e que são agenciadas por eles.

Concluímos que não devemos aceitar os estudos dos clássicos da Documentação como

uma volta a um passado glorioso, no qual Paul Otlet e Suzanne Briet se transformam em

vultos  históricos  para  a  área  da  Ciência  da  Informação.  Acreditamos  também  que

muitos estudos no campo da Ciência da Informação souberam lançar seus olhares para

Paul Otlet e Suzanne Briet sem glorificá-los e sem interpretá-los como personalidades

além de seus momentos  históricos.  Percebe-se isso tanto em Ronald Day,  como em

Buckland, como em Rayward, além de tantos outros que souberam encontrar nas suas

releituras de Otlet e Briet elementos necessários para a construção de seus objetos de

estudos,  e  assim,  auxiliaram  a  outros  tantos,  como  Frohmann  e  Niels  Lund,  por

exemplo, a embasarem suas reflexões em torno do documento. 

Os  estudos  dos  neodocumentalista  devem ter  a  capacidade  de  complementar

tanto  as  pesquisas  feitas  em  torno  da  Documentação  clássica  visando  entender  a

construção do conceito de documento e como esse pode ser inserido nas práticas dos

profissionais de informação, mas de igual forma devem permitir o aprofundamento de

críticas  em  torno  desses  documentos  enquanto  construções  humanas  que  encerram

discursos de poderes. Defendemos, assim como Freitas (2015), portanto, que o estudo

dos neodocumentalistas se faz como um todo integrado, na qual as duas visões expostas

acima  se  unem  para  gerar  novos  esclarecimentos  e  juntas  consigam  responder

problemáticas  típicas  de  um  determinado  momento  sócio-histórico  no  campo  dos

saberes que lidam com a organização e a recuperação da informação.
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