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RESUMO 

 

O presente estudo possui como objetivo a análise e reflexão acerca da classe 821 Língua, 

Linguística e Literatura da CDU, com o intuito de desenvolver uma proposta de ampliação da 

Literatura Brasileira capaz de destacar suas particularidades e melhorar as possibilidades de 

organização e recuperação. A CDU é uma classificação bibliográfica criada para abranger o 

conhecimento em sua universalidade e extensibilidade, características que permitem 

adaptações. Para construção do referencial teórico, analisou-se a teoria e prática da 

Classificação Bibliográfica e a história da Literatura Brasileira. Quanto aos procedimentos, 

são de caráter experimental. A partir dos resultados obtidos, considera-se que tal ampliação 

possua grande potencial de aplicação, permitindo ao usuário relacionar assuntos e expandir 

suas percepções acerca do tema, além de contribuir diretamente com a demanda de 

conhecimento sobre literatura. Ao final, indica-se a inclusão da literatura indígena, 

possibilitando relacionar os diferentes estilos literários brasileiros que traduzam sua 

diversidade cultural. 

 

Palavras-chave: Classificação Decimal Universal (CDU). Literatura Brasileira. 

Classificação Bibliográfica.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Para Piedade (1983, p. 16) “classificar significa dividir elementos em grupos, reunir 

coisas, assuntos e seres de acordo com cada característica em comum ou incomum, 

analisando as diferenças e semelhanças entre os grupos”. 

A classificação bibliográfica pode ser considerada uma das maiores criações 

humanas, visto que influenciou de forma significativa a organização do conhecimento e 

possibilitou novas formas de se analisar e relacionar assuntos diversos. Sendo assim, a 

escolha de um sistema compatível com o acervo é de suma importância, o qual deve se 

adequar à biblioteca e se renovar juntamente com o acervo, tendo em vista seu contínuo 

crescimento. Além disso, deve considerar a necessidade do usuário a fim de agilizar o 

processo de busca e acesso, poupando o tempo do leitor, como prevê a 4ª lei de Ranganathan. 

A Classificação Decimal Universal (CDU), como um sistema de classificação 

bibliográfica, compreende a possibilidade de classificação uniformizada, segundo critérios 

que contemplam organização, recuperação, acesso e disseminação da informação obedecendo 

a uma hierarquia decimal fundamentada na Classificação Decimal de Dewey (CDD). Como 

um sistema de classificação documentária, admite a síntese de conceitos para a representação 

de assuntos complexos. Sua notação é mista, utilizando-se de números, letras e sinais 

gráficos, os quais funcionam como indicadores de faceta e marcam relações entre os assuntos 

(SIMÕES, 2008). A CDU é uma classificação do tipo analítico-sintética e facetada, cobre 

todas as áreas do conhecimento, é publicada em 50 línguas, conta com 70.000 divisões de 

assunto e é utilizada em 200.000 acervos em 130 países (UDC Consortium, 2018). 

Como tema inicial, selecionou-se a classificação bibliográfica para organização de 

acervos especializados em Literatura Brasileira. A premissa para a realização da análise 

partiu da seguinte questão: seria possível ampliar a CDU a fim de prover notações mais 

específicas para a literatura brasileira, destacando suas particularidades? Dessa forma, a 

presente pesquisa tem como objetivo explorar uma possível ampliação da classe 821 da CDU 

para a representação da Literatura Brasileira, de modo a incluir subdivisões mais específicas 

que enfatizem seus estilos, épocas e contextos, desvencilhando-a da Literatura Portuguesa. 

A proposta de ampliação justifica-se tendo em vista a necessidade de repensar a 

disposição deste acervo especializado, permitindo que o usuário amplie suas possibilidades 

de aprendizagem e aprofundamento sobre o assunto através de um acesso mais rápido. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Para a construção do referencial teórico foram feitos levantamentos bibliográficos 

sobre teoria e prática da Classificação Bibliográfica e sobre história da Literatura Brasileira. 

A presente pesquisa possui cunho qualitativo, pois visa ao aprofundamento de 

questões e à proposição de uma forma mais personalizada de classificar obras da Literatura 

Brasileira, destacando-a da Literatura Portuguesa. 

Em relação a seus objetivos, o estudo é do tipo exploratório, pois visa ampliar a 

compreensão sobre os procedimentos para classificação da Literatura Brasileira em 

bibliotecas a partir da utilização da Classificação Decimal Universal. Para Gil (2002, p. 42) 

“estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.”  

Quanto aos procedimentos, o trabalho é do tipo experimental. Este tipo de pesquisa 

“[...] consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes 

de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável 

produz no objeto” (GIL, 2002, p. 47). Assim, foram propostas novas subdivisões para 

literatura (variáveis), a fim de observar se as obras brasileiras poderiam ser mais bem 

representadas de modo a ficarem mais visíveis no acervo (controle e observação dos efeitos). 

Na CDU, a Literatura Brasileira é uma subdivisão da Literatura Portuguesa, visto que 

utiliza o princípio de divisão ‘língua portuguesa’. Observando o contexto de aplicação, se as 

obras em português (do Brasil, Angola, Moçambique etc.) fossem indicadas como produzidas 

fora de Portugal, ainda seriam classificadas como parte da Literatura Portuguesa. 

Ocorre que, dessa maneira, a classificação remete aos períodos de colonização 

portuguesa no Brasil e na África, ao passo que atribui, especificamente em relação à 

Literatura Brasileira, um vínculo com a portuguesa, seguindo a antiga ideologia do país como 

colônia Portuguesa. Segundo as regras da CDU, a classificação da literatura é feita a partir da 

síntese entre a classe ‘821 Literatura das diversas línguas’ e as subdivisões da ‘Tabela 1c 

auxiliares comuns de língua =... (igual)’, porém substituindo o sinal de igual (=) por ponto. 

Em caso de literaturas escritas em línguas idênticas, como no caso das Literaturas Portuguesa 

e Brasileira, deve-se acrescentar notação da ‘Tabela 1e: auxiliares comuns de lugar (1/9) 

(parênteses de um a nove)’. Dessa forma, temos: 

821.134.3 Literatura portuguesa 

821.134.3(81) Literatura brasileira 
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Percebe-se que a Literatura Brasileira é ideologicamente dependente da Portuguesa, o 

que revela o caráter não neutro das classificações: o simples acréscimo de (81) Brasil à 

821.134.3. Ou seja, para literatura de Portugal não se deve acrescentar (469) Portugal.  

Segundo Veríssimo (2015), a literatura no Brasil nasceu e se desenvolveu como 

‘rebento’ da Literatura Portuguesa, ou seja, uma imitação de estilos, formas e temas, sendo 

que somente no século XVIII alguns poetas começaram a criar obras mais originais. 

De acordo com Zilberman (1994), a adesão a escolas literárias portuguesas garantia a 

valorização dos autores brasileiros, inclusive quando os textos se referiam às particularidades 

do país era no intuito de criticá-las. Foram os românticos que começaram a mencionar a terra 

e o povo brasileiro, recurso que teve seu ápice no Modernismo de 1922, período em que os 

próprios autores, junto com artistas plásticos e músicos, propuseram uma quebra total com a 

cultura europeia. A fase entre 1920 e 1970 foi uma época de intensa experimentação literária, 

sendo marcada pelas temáticas sociais e por uma estética predominantemente nacional 

(ZILBERMAN, 1994). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nas bibliotecas brasileiras o acervo de Literatura Brasileira é maior do que o de outras 

literaturas, por razões óbvias, o que pode exigir que essas obras sejam classificadas com mais 

detalhes. A ampliação da CDU para suportar esta demanda pode ser empregada tanto em 

bibliotecas especializadas quanto não especializadas. 

Com a finalidade de se elaborar um novo segmento para a classificação, verificou-se a 

necessidade de criar uma notação própria para a Literatura Brasileira. Como base para a 

proposta, utilizou-se a CDU edição de 1997 (UDC Consortium, 1997). Foram pensadas 

algumas subdivisões dentro da classe 821, o que não foi possível executar, tendo em vista que 

o novo número poderia coincidir com outras notações criadas a partir da classe 821. Para a 

solução desse problema, decidiu-se utilizar a subclasse 83, tendo em vista que essa 

subdivisão está vaga. 

Assim, empregou-se a notação 83 para representar o conceito Literatura por País. A 

partir da notação (81) – auxiliar de lugar, região ou país referente ao Brasil – formou-se 

Literatura Brasileira com notação 83.81, excluindo-se os parênteses. O mesmo foi feito para 

a divisão de literatura para outros países sul-americanos para testar a aplicação desse 
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procedimento. Em seguida, foram utilizadas como princípio de divisão as fases da Literatura 

Brasileira encontradas no levantamento bibliográfico, o que resultou na classificação abaixo: 

 

8 LÍNGUA. LINGUÍSTICA. LITERATURA 

    83 Literatura por País 
         83.81 Literatura Brasileira 
                  83.81.1 Quinhentismo 

                  83.81.2 Barroco 
                  83.81.3 Neoclassicismo ou Arcadismo 

                  83.81.4 Romantismo 

                  83.81.5 Realismo - Naturalismo 
                  83.81.6 Parnasianismo 
                  83.81.7 Simbolismo 

                  83.81.8 Pré-Modernismo 

                  83.81.9 Modernismo 

                  83.81.10 Neo-Realismo 

         83.82 Literatura Argentina 

         83.83 Literatura Chilena 

         83.84 Literatura Boliviana 

         83.85 Literatura Peruana 

         83.862 Literatura Colombiana 

         83.866 Literatura Equatoriana 

         83.87 Literatura Venezuelana 

         83.881 Literatura Guianense 

         83.882 Literatura Guianense-Francesa 

         83.883 Literatura Surinamesa 

         83.893 Literatura Paraguaia 

         83.899 Literatura Uruguaia 

 

Tendo em vista a necessidade de tornar as notações ainda mais específicas, aplicou-se 

novo princípio de divisão em alusão aos renomados autores atrelados a cada fase literária. 

Para isso, utilizou-se a tabela de notação de autores Cutter-Sanborn Four Figure. Por 

exemplo, para Olavo Bilac, autor do Parnasianismo, faz-se a síntese entre 83.81.6 e B5951, 

que resulta em 83.81.6B5951. Assim, utiliza-se essa notação para classificar uma obra escrita 

por Bilac. Se houver no acervo uma obra de outro autor que fale sobre história ou crítica 

literária sobre Bilac, basta colocar a notação para o sobrenome do autor no segundo nível do 

número de chamada. Por exemplo: para a obra ‘O alexandrino Olavo Bilac’, de autoria de 

Virginius da Gama e Melo, teremos: 

83.81.7B5951 

G184a 

A classificação proposta já traz a síntese com os principais autores dos períodos da 

literatura (que não foram apresentadas aqui por questões de espaço); entretanto, se tiver que 

inserir um autor novo, basta fazer a síntese da época literária com a tabela Cutter-Sanborn, 

sempre confirmando se a notação não ficará repetida. 
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Inclui-se uma Tabela Auxiliar de Gêneros Literários, onde a notação deve ser 

utilizada diretamente, pois trata-se da introdução de notações alfabéticas. Também foi 

construído um Índice Alfabético para facilitar a consulta à tabela. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir do estudo e discussão, considera-se que tal proposta de ampliação possua 

grande potencial de aplicação e contribua diretamente com a demanda de conhecimento 

referente ao assunto, visto que o usuário, ao visualizar acervos com obras referentes às fases 

da Literatura Brasileira dispostas e organizadas de acordo com a classificação proposta, 

poderá ampliar sua visão sobre o tema, além de possibilitar maior aprofundamento na 

literatura referente ao Brasil, ressaltando os principais autores brasileiros representantes de 

cada fase literária, acrescida de uma significativa redução do tempo de busca no acervo. Por 

fim, sugere-se uma possível inserção da literatura indígena, permitindo ao usuário relacionar 

diferentes estilos literários que traduzam a pluralidade cultural brasileira.  
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