l

CLASSIFICAÇÃO
SISTEMAS UE CLASSIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

MINISTÉRIO DA EDrCA(,'ÃO E SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO
COLEÇÃO B-2
Biblioteconomia
TV

CLASSIFICAÇÃO
SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA
por

JOSÉ SOARES DE SOUZA

IMPRENSA
RIO

DE

NACIONAL

JANEIRO

—

1943

PREFÁCIO

IMPRENSA NARIINAL
Biblioteca do

sirviço sócia

A biblioteconomia, como estudo especializado, é um conheci'
mento novo. A biblioteca, tal como a conhecemos hoje, é de caráter
recente.
Medeiam séculos do tempo em que se confundia biblioteca
com o armarium, como os latinos a denominavam, e no século X
libraria, até a acepção moderna e verdadeira da palavra. No
século IV antes de Cristo, a biblioteca ainda era um depósito de
livros, mas já possuía sala de estudo. Augusto, mais tarde, já
no século H, abre duas bibliotecas públicas, em Roma. Na Idade
Média é parte da igreja ou do convento : claustrum sine armarium quasi caustrum sine armentarium. Com as universidades
evolue consideravelmente para atingir este progresso, ainda hoje
sensível, com a descoberta da imprensa. Leibniz já pedia para
a biblioteca uma organização semelhante à da escola.
Quando as bibliotecas eram simples depósitos ou museus de
livros, os bibliotecários eram apenas conservadores, compradores e
procuradores de copistas. O cargo de bibliotecário era mais uma
honra que uma função. Só na segunda metade do século passado
é que podemos falar da carreira de bibliotecário em pé de igualdade
com as outras profissões. Basta lembrar Dziatzko em Breslau e
Pazzini no British Museum. Mas ainda nessa época não se exigiam
conhecimentos técnicos; qualquer erudito, ou qualquer indivíduo
com títulos universitários, ou mesmo com uma boa cultura, podia
dirigir uma biblioteca. Conhecimentos especializados eram dados
pela prática. Só hoje é que chegamos a um conceito racional de
que a biblioteca não é apenas um depósito de livros. Deve ser,
sobretudo, um organismo vivo onde os livros circulem, onde possam
os estudiosos aproveitar. A finalidade da biblioteca, quer pública,
quer especializada ou de universidade, deve ser uma só : elevar o
nível cultural, atendendo aos imperativos da época.
Daí o novo conceito de bibliotecário : um técnico, um especialista em assuntos biblioteconõmicos. Deve ser ainda um guia e
um educador.
Só quando tivermos bons bibliotecários, teremos boas bibliotecas. Dizer que um bibliotecário precisa conhecer biblioteconomia
é o mesmo que dizer que um advogado precisa conhecer direito.
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O bibliotecário deve ser um organizador para a biblioteca e
um guia para os leitores. Sua missão é fazer dos livros uma biblioteca para o público, e deste leitores para á biblioteca. O bibliotecário não é nem deve ser apenas o amigo dos livros ; deve ter
conhecimentos sólidos de bibliografia para saber selecionar o
acervo de sua biblioteca ; deve ter em mente a qualidade e não a
quantidade do acervo; já é tempo de por de lado o ingênuo orgulho de alguns diretores de bibliotecas que se preocupam com as
cifras das dezenas de milhares de livros, esquecendo que, às vezes,
mais vale uma biblioteca de 5.000 volumes bem selecionados, do
que uma de 50.000 mal selecionados. O caso da seleção de livros
é difícil; a ciência progride, dia a dia mais se especializa, e a produção de livros avoluma~se cada vez mais.
O bibliotecário deve conhecer história do livro ; a necessidade
de saber distinguir livros de valor, raridades bibliográficas, e problemas relacionados, aparece diariamente. Deve ter profundos
conhecimentos de catalogação, pois os catálogos numa biblioteca
são tão importantes quanto os próprios livros. Inútil será frisar
a necessidade de regras fixas de catalogação.
Deve saber administrar a sua biblioteca : a secção de referência, que segundo alguns autores, é a alma da biblioteca, não
pode ser esquecida ; a secção de empréstimos, entre nós, deve ser
imediatamente posta em prática ; as secções de compra, de extensão,
de publicidade devem ser tratadas com carinho.
A classificação, dos problemas mais antigos em bibliotecas,
indispensável nas bibliotecas de acesso livre, deve ser estudada cuidadosamente pelo bibliotecário.
Só o estudo aprofundado da biblioteconomia poderá resolver
todos estes problemas complexos, mas que fazem da biblioteca,
quando resolvidos, um todo harmonioso e eficiente.
O campo da biblioteconomia, entretanto, é recente entre nós.
Ê uma especialização que só agora começa a ser acolhida com o
carinho que merece. Compreendemos a elevada função do bibliotecário ; compreendemos que a biblioteca, índice cultural de um país,
não pode continuar a ser administrada por leigos, bibliófilos ou
eruditos.
Um dos problemas que teem preocupado mais os biblioteca'
rios de todos os tempos é a disposição dos livros na biblioteca.
Desde a mais alta antigüidade, as classificações bibliográficas
teem sido a preocupação quase natural daqueles que trabalham em
bibliotecas. Inúmeros sistemas de classificação vêem aparecendo
sempre como um sintoma do interesse por tal estudo entre centenas
de pensadores e estudiosos.
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Ao publicarmos este trabalho não pretendemos apresentar propriamente um manual de classificação bibliográfica. Nosso objetivo é a descrição de alguns dos mais importantes sistemas de classificação, para que o bibliotecário, estudando-os, possa escolher o
mais útil ou o que melhor se adapte à sua coleção.
Dividimos o livro em duas partes : na primeira, fizemos um
apanhado geral do que seja o problema da classificação em bibliotecas, e na segunda a descrição de alguns sistemas de classificação
bibliográfica. Apresentamos de preferência os sistemas modernos ;
incluímos o de Brunet como curiosidade histórica. Não consta o
sistema decimal universal, do Instituto Internacional de Bibliografia,
estabelecido em Bruxelas, em 1895, quando da l.'1 Conferência Internacional de Bibliografia, por ser o próprio sistema decimal de
Dewey, com pequenas alterações, incluindo sinais especiais de correlação, extensão, referência de assuntos, etc.
Com este trabalho julgamos apresentar uma modesta contribuição aos estudiosos de biblioteconomia em nosso país.
JOSÉ SOARES DE SOUZA
f

LISTA DE TERMOS TÉCNICOS MAIS USADOS NESTE
TRABALHO
~

ACESSO LIVRE (Bibliotecas de) - vide BIBLIOTECA DE
ACESSO LIVRE.
BIBLIOTECA CLASSIFICADA -- biblioteca em que os livros
são arrumados nas estantes de acordo com um sistema de classificação. O termo biblioteca classificada
não deve ser confundido com o termo catálogo classificado, pois uma biblioteca pode ter catálogo classificado e não ser classificada.
BIBLIOTECA DE ACESSO LIVRE - biblioteca em que o
leitor vai diretamente à estante buscar o livro.
BIBLIOTECA FECHADA • • biblioteca em que o leitor não
pode ir buscar os livros diretamente às estantes; só
pode obtê-los, requisitando-os depois de consultar os
catálogos.
CARACTERES MNEMÔNICOS
certos símbolos usados
para a notação e que se repetem através de toda classificação; ^representam sempre o mesmo assunto, pudendo ser retidos facilmente.
CATÁLOGOS •— processos que permitem o acesso às coleções,
indiretamente. Antigamente eram feitos em forma de
livros; hoje, entretanto, são feitos em fichários, motivo
pelo qual são também chamados fichários.
CATÁLOGO CLASSIFICADO • - catálogo em que as fichas
são arrumadas nas gavetas dos fichários exatamente
de acordo com o sistema de classificação usado.
CATÁLOGO DICIONÁRIO - - catálogo em forma de dicionário. Reúne num só fichado, arrumadas alfabeticamente, todas as fichas de autor, de título, de assunta,
analíticas, remissivas.
CATÁLOGO SISTEMÁTICO - - catálogo baseado num sistema preestabelecido; pode ser um catálogo classificado
se seguir uma classificação.
CATÁLOGO TOPOGRÁFICO ~ catálogo em que as fichas
correspondentes aos livros estão dispostas na mesma
é

14

INSTITUTO N A C I O N A L lio LIVRO

ordem destes nas estantes. E' costume chamar-lfr
espelho das estantes.
CLASSE DE ASSUNTO — Assunto principal da classificação; apresenta-se geralmente da seguinte maneira:
CLASSE:
Divisão.
Subdivisão.
Secção.
Subsecção.
CLASSIFICAÇÃO — no sentido geral: reunir em classes ou
grupos coisas que apresentam entre si certos traços
de semelhança ou mesmo de diferença. No sentido
biblioteconômico, e como empregamos sempre neste
trabalho, é o arranjo dos livros em classes de assuntos, ao mesmo tempo que se lhes destinam lugares nas
estantes de acordo com esses assuntos.
CLASSIFICAÇÃO DE CONHECIMENTOS - Usamos esta
expressão para designar as classificações puramente
teóricas e que não se preocupam com o arranjo do3
livros nas estantes. Usamos o termo classificação
bibliográfica para designar a classificação prática que
se preocupa exclusivamente com o arranjo dos livros
nas estantes da biblioteca; usamos este termo também
para o catálogo classificado (não confundir com biblioteca classificada) .
DIVISÃO DE ASSUNTO — vide CLASSE DE ASSUNTO
DIVISÕES COMUNS — divisões que servem para dividir qualquer assunto. Podem ser divisões de forma, de língua,
de ponto de vista, etc.
DIVISÕES DE FORMA — divisões que discriminam a forma
em que o livro está escrito, e que podem ser aplicadas
a qualquer assunto.
DIVISÕES GEOGRÁFICAS — divisões que servem para dividir pelo lugar, qualquer assunto sucetivel de tal.
ESQUEMAS DE ASSUNTO - vide TABELAS DE ASSUNTO.
FICHA ANALÍTICA — ficha feita para uma determinada parte
importante de um livro, ou algum artigo de uma coleção, ou assuntos pouco comuns, incluindo uma referência à publicação de que faz parte. Pode ser ficha
analítica de autor, de título ou de assunto.
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FICHA DE ASSUNTO — ficha em que o assunto da obra vem
em primeiro lugar.
FICHA DE AUTOR — ficha em que o nome do autor vem em
primeiro lugar.
FICHA DE TÍTULO — ficha em que o título da obra figura em
primeiro lugar.
FICHÀ-GUIA — ficha com projeção para o assunto, servindo
de guia dentro do fichário. Usada em catálogos classificados, sistemáticos, topográficos e destinada a facilitar o manuseio. Há também fichas-guias com projeção
contendo grupo de letras em ordem alfabética para os
catálogos de autor e de título.
FICHA REMISSIVA — ficha que remete um nome ou terrr
não usado para outro usado. Serve também para relacionar assuntos.
FICHÁRIO - vide CATÁLOGO.
LOCALIZAÇÃO CLASSIFICADA -- localização dos livros nas
estantes de acordo com um sistema de classificação
bibliográfica.
LOCALIZAÇÃO FIXA - - entende-se por localização fixa dar
ao livro um lugar permanente na biblioteca; por exemplo, um livro terá o seguinte número de chamada:
A-12-C-7, isto é, sala A, estante 12, prateleira c, número
de ordem 7.
LOCALIZAÇÃO RELATIVA — um arranjo dos livros de acordo
com as suas relações mútuas, independente das prateleiras onde são colocados. Os livros podem mudar de
estante, de sala, sem, entretanto, perderem ou mudarem o respectivo número de chamada, nem alterar a
ordem da coleção.
NOTAÇÃO — conjunto de símbolos por meio dos quais representamos um determinado livro (assunto e outros caracteres do livro, como autor, título, edição, volume,
etc.) .
NOTAÇÃO DE AUTOR — símbolos por meio dos quais representamos o autor do livro.
NOTAÇÃO DE CLASSE — símbolos por meio dos quais representamos o assunto do livro.
NOTAÇÃO DE DATA — símbolos por meio dos quais representamos a data do livro.
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NOTAÇÃO DE EDIÇÃO — símbolos por meio dos quais representamos a edição do livro.

SUBDIVISÃO DE ASSUNTO - vide CLASSE DE ASSUNTO.
SUBSECÇÃO DE ASSUNTO - vide CLASSE DE ASSUNTO.
TABELAS DE ASSUNTO - - conjunto das classes, divisões,
subdivisões, secções e subsecções de assuntos de uma
classificação. São as classes de assuntos com as suas ex9
pansões.

NOTAÇÃO DE LÍNGUA — símbolos por meio dos quais repretamos a língua em que o livro está escrito.
NOTAÇÃO DE LIVRO - - conjunto das notações de autor,
título, data, edição, suplemento, volume, ponto de vista,
etc. Não inclue a notação de classe.
NOTAÇÃO DE SUPLEMENTO - símbolos por meio dos
quais representamos os suplementos das obras.
NOTAÇÃO DE VOLUME — símbolos por meio dos quais representamos os diversos volumes de uma obra.
NOTAÇÃO LITERAL — notação cujos símbolos são letras.
NOTAÇÃO MISTA — notação cujos; símbolos são letras e algarismos.
NOTAÇÃO NUMÉRICA — notação cujos símbolos são algarismos.
NOTAÇÃO PRINCIPAL -• notação do assunto principal ( i n clue tarnbem a notação de classe).
NOTAÇÃO SECUNDÁRIA — notação do assunto secundário
(inclue também a notação de livro) .
NÚMERO DE CHAMADA — símbolos que servem para localizar o livro na prateleira e pelos quais é requisitado
pelos leitores. Numa biblioteca não classificada o número de chamada é constituído pelas letras ou número
das salas, estantes, prateleiras e números de ordem dos
livros; numa biblioteca classificada é constituída pela notação (de assunto e de livro) .
QUADROS DE ASSUNTO - vide TABELAS DE ASSUNTO.
REFERÊNCIA - (Secção de) - vide SECÇÃO DE REFERÊNCIA.
REMISSIVA - vide FICHA REMISSIVA.
SECÇÃO DE ASSUNTO -- vide CLASSE DE ASSUNTO.
SECÇÃO DE REFERÊNCIA — parte da biblioteca onde o leitor faz as suas pesquisas. (Duas partes fundamentais
interessam ao leitor numa biblioteca bem organizada: n
secção de referência onde ele pesquisa e se informa e a
secção de circulação que lhe fornece os livros) .
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CAPITULO I

CLASSIFICAÇÃO

Antes de iniciarmos o estudo referente aos sistemas de classificação bibliográfica, queremos fazer um apanhado geral do que
seja a classificação em bibliotecas.
I — DEFINIÇÃO — Classificação, num sentido geral, é reunir
cm classes ou grupos, coisas que apresentam entre si certos traços
de semelhança, ou mesmo de diferença. Podemos ainda dizer que
a classificação é um processo mental por meio do qual podemos
distinguir coisas, pelas suas semelhanças ou diferenças, estabelecer
as suas relações e agrupá-las em classes de acordo com essas relações. A classificação torna-se, pois, a arte de colocar diversas coisas
desordenadas em um todo ordenado.
Classificação, no sentido bibkoteconômico, é o arranjo dos
livros em classes de assuntos, ao mesmo tempo que se lhes destinam
lugares nas estantes, de acordo com esses assuntos. Classificação
sem localização, numa biblioteca, torna-se, pois, inútil. Passa a
ser um trabalho sem finalidade prática.
Realmente, todas as classificações feitas, destinadas a livros e
não a conhecimentos, foram elaboradas visando principalmente a
arrumação dos livros nas estantes. As primeiras classificações, de
fundo puramente filosófico, preocuparam-se apenas em agrupar
conhecimentos e não livros ; estas classificações, portanto, falharam
em seu propósito.
Quando falamos em classificar conhecimentos e não livros,
queremos nos referir ao fato de muitos elaboradores de classificação terem feito os seus sistemas despreocupados da sua aplicação prática aos livros. Os livros reúnem os conhecimentos humanos ; encerram conhecimentos ; mas uma coisa é classificar os conhecimentos teoricamente, e outra coisa é classificar os portadores
desses conhecimentos. Realmente classificamo-los pelo assunto
que encerram, mas, em biblioteca, só classificamos um conhecimento
pelo livro que o contem. . Alem do conhecimento o livro apresenta
outras particularidades : gênero literário, autor, edição, formato,
etc. Portanto, quando falarmos em classificação de conhecimentos
referimo-nos à classificação puramente teórica e quando falarmos
cm classificação de livros referimo-nos à classificação prática.
A classificação teórica e a classificação prática são absolutamente idênticas em seus princípios ; entretanto, diferem na aplicação
a coisas concretas. Em se tratando de livros, as diferenças varam
70
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de acordo com os esquemas, com a escrituração das notações, com
o arranjo das fichas nos catálogos, e com a localização dos livros
nas estantes. Estas diferenças baseiam-se na natureza do material, nas condições esptciais das coisas a serem classificadas no
uso a que estas se destinam.
II - HISTÓRICO DA CLASSIFICAÇÃO - Desde a mais
alta antigüidade procurou-se classificar os livros nas bibliotecas.
Desde a classificação arcaica de Calímaco até às mais modernas
de Dewey, Bliss, da Biblioteca de Congresso de Washington,
nota-se o interesse que tal problema tem suscitado em todos aqueles
que se preocupam com o arranjo dos livros.
Se fizermos um estudo retrospectivo podemos notar que as primeiras classificações foram feitas visando o agrupamento de conhecimentos e não de livros ; podemos dividir as classificações em três
grandes grupos de acordo com a evolução :
1. Classificações escolásticas.
2. Sistemas utilitários (sem base filosófica).
3. Sistemas utilitários (com base filosófica).
Modernamente podemos agrupá-las em 3 tipos :
l . Filosóficas.
2. Pedagógicas.
3. Bibliográficas, com finalidade do arranjo dos
livros nas estantes, que podem ainda ser agrupadas em :
a. Lógicas (pelo grau de semelhança e diferença).
b. Geométricas (pela posição no espaço) .
c. Cronológicas (pela posição no tempo) .
d. Genéticas (semelhanças de origem).
e. Históricas (combinação das cronológicas, geográficas e genéticas) .
f . Evolutivas (do simples para o complexo) .
g. Dinâmicas (capacidade de força).
h. Alfabéticas (pelas letras do alfabeto),
i. Matemáticas (pelos grupos).
Em ordem cronológica as principais classificações de que
temos conhecimento são as seguintes :
Assurbanipal.
A.C.
428-347
Platão.
384-322
Aristóteles.
Calímaco.
260-240

D.C.
305 — Porfírio.
439 — Capela1266 — Roger Bacon.
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1498 — Aldus Manutius.
1548 — Conrad Gessner.
1583 — La Croix du Maine.
1587 — Christofle de Savigny.
1605 — Francis Bacon.
1643 — Gabriel Naudé.
1678 — Jean Garnier.
1679 — Ismael Bouilleau.
1705 — Gabriel Martin.
1763 — Guillaume de Bure.
1810 — Jacques-Charles Brunet.
1814 — Thomas Hartwell H orne.
1836 — Museu Britânico.
1859 — Edward Edwards.
1870 - W. T. Harris.
1871 — Natale Battezzati.
1876 — Melvil Dewey.
1879 — J. Schwartz.
1879-1901 — Charles Ammi Cutter.
1882 — Lloyd P. Smith.
1888 — Otto Hartwig.
1890 — Léopold Delisle.
1895 — Quinn-Brown.
1898 — James Duff Brown.
1901 — Biblioteca do Congresso.
1905 — Classificação decimal (Bruxelas).
1906 — James Duff Brown (classificação por assuntos) .
1933 — S. R. Ranganathan(classificação dos dois pontos).
1933 — Henry Evelyn Bliss.
De todas estas classificações a maioria tem valor apenas histórico ; bem poucas possuem valor intrínseco.
III - CLASSIFICAÇÕES DIVERSAS - Como já dissemos,
os processos de classificar livros estiveram ao sabor da imaginação
do bibliotecário. Os bibliotecários de todos os tempos classificaram as suas bibliotecas sempre baseados na necessidade de um arranjo metódico dos livros nas estantes, pelos modos mais diversos
possíveis. Esses processos ainda hoje são empregados em muitas
bibliotecas que não souberam se aproveitar dos reais benefícios
da classificação bibliográfica. Podemos enumerar os seguintes
processos mais usados :
l . Formato :
. Classificação pelo formato do livro: in fólios, in
quartos, in octavos, etc. O processo mais rudimentar e
o primeiro a ser usado ; muitas bibliotecas ainda hoje o
usam baseadas na economia de espaço.
;/
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2. Encadernação :
Classificação pelas encadernações : luxuosas, em
couro, em pergaminho, etc, Não deve ser confundida
cm a classificação pelas cores das encadernações.
3. Autor :
Classificação pelo autor da obra, nlfabeticamente
nas estantes. Ainda hoje muito usada.
4 . Nacionalidade do autor :
Classificação pelas nacionalidades ; dentro de cada
classe os autores são arrumados em ordem alfabética.
5. Língua em que o livro está escrito.
6- País em que o livro foi impresso.
7. Gênero literário :
Classificação que foi muito usada ; consiste na separação dos livros em dramas, poesia, ensaios, etc. Ainda
muito usada para literatura.
8. Datas:
Classificação dos livros pelas datas da impressão :
incunábulos, século 16, etc.
9. Valor literário da obra :
Classificação que exige crítica pessoal do bibliotecário.
10. Cores das encadernações :
Classes para cada cor das encadernações.
11 . Livros mais consultados :
Classificar os livros da biblioteca de acordo com n
maior ou menor procura que tenham.
Assim muitos outros processos foram imaginados e adotados
em bibliotecas públicas e particulares.
De todos estes processos merece especial atenção o enumerado
em terceiro lugar :
3. Classificação por autor : pode ser usada perfeitamente
em qualquer biblioteca, mesma na classificada, para a classe de
literatura ; preocupa-se exclusivamente com o gênero literário e
não com o conteúdo. Só deve, portanto, ser aplicada à classe de
literatura.
Geralmente esta classificação apresenta os livros agrupados por:
a — Língua.
b — Gênero literário :
I
Dramas.
II
Poesias.
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III — Ensaios.
IV — Crônicas.
V — Epístolas,
etc.
c — Autor.
Por este processo todos os livros de poesia inglesa, por
exemplo, estão reunidos. Dentro deste grupo, em ordem alfabética, estão os autores ingleses (poetas) .
Esta classificação só pode responder a duas perguntas formuladas pelo leitor :
Tem a biblioteca um livro de um determinado autor que o
consulente conhece l
Quantos livros de um determinado autor, que o consulente
conhece, tem a biblioteca l
Estas perguntas, porem, são respondidas facilmente por qualquer catálogo em ordem alfabética, sem necessidade, portanto, de
classificação.
IV ~- CLASSIFICAÇÃO POR ASSUNTOS - - Esta deve
ser a única classificação aplicada a uma biblioteca, pois só ela
pode atender às verdadeiras necessidades de uma biblioteca ; é o
assunto do livro que na maioria dos casos interessa ao leitor. Só
uma biblioteca classificada pode responder à maioria das perguntas
formuladas por aquele ; a classificação dispensa pesquisas demoradas e economiza tempo. .
À classificação por assuntos apresenta algumas dificuldades:
a prática, entretanto, as resolve. Os índices das classificações existentes são perfeitos e facilitam grandemente a sua prática.
Classificar livros de grandes assuntos, assuntos gerais, é fácil
porque não se prestam a dúvidas. Um livro sobre botânica é
botânica, um sobre engenharia é engenharia. Uma dificuldade
muito freqüente é a do assunto poder ser incluído em duas classes
diferentes, ou mesmo em mais de duas. Um livro sobre hereditariedade pode ser classificado em evolução ou em fisiologia.
Num caso destes, numa biblioteca de caráter geral, a classificação deve ser feita levando-se em conta o uso do livro ; pela
freqüência das requisições é que será classificado. Se o assunto
mais procurado for evolução será classificado em evolução ; se o
mais procurado for fisiologia será classificado em fisiologia.
Por aqui se vê a necessidade da secção de catalogação e classificação de uma biblioteca estar em contato direto com o consulente. A sala de leitura deve ser uma subsecção, ou estar relacionada, à secção de catalogação e classificação.
Se a biblioteca for especializada, para o caso acima exposto.
classificar-se-á o livro segundo a especialidade da biblioteca. _.
'/
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Se numa biblioteca pública as consultas forem indistintas, isto
é, se os leitores tanto requisitarem livros sobre evolução como sobre
fisiologia, o livro deve ser classificado de acordo com o objetivo
que levou o autor a escrevê-lo e se o objetivo visou a ambos os assuntos igualmente, deve ser classificado pelo primeiro assunto.
^ V . - O CATÁLOGO COMO AUXILIAR DA CLASSIFICAÇÃO — O catálogo não classificado é um processo artificial ; geralmente é disposto em ordem alfabética e não em ordem
lógica. O arranjo lógico dos livros nas estantes mostra-nos o que
a biblioteca tem sobre um determinado assunto em conjunto ; o
arranjo artificial, o alfabético, mostra-nos onde está um determinado livro, individualizando-o dentro da coleção da bibliotecaVI - CLASSIFICAÇÃO DE LIVROS PARA TIPOS ESPECIAIS DE LEITORES
l . Para crianças : os livros escritos para crianças devem estar
em sala separada ; ou então devem levar um símbolo especial a mais
na notação comum. Geralmente usa-se a letra ; (juvenil). Muitos
livros são escritos sobre os mais variados assuntos, especialmente
para crianças ; estes livros é que são classificados. Os de ficção
pura, historietas, devem estar sempre em estantes separadas, ordenados alfabeticamente pelos autores. Referimo-nos a bibliotecas
de cidades ou escolas que não possuam bibliotecas infantis.
2. Para cegos : os livros para cegos (raros ou mesmo
inexistentes ainda em nossas bibliotecas) devem estar também em
sala separada.
3. Para certos grupos de leitores : há livros escritos especialmente para determinados leitores. Um livro de matemática escrito para engenheiros deve ser classificado em engenharia e não
em matemática ; um livro de farmácia escrito para médicos, e portanto sob o ponto de vista médico, deve ser classificado em medicina e não em farmacologia ; um livro sobre arquitetura como profissão de mulheres deve ser classificado em profissões de mulheres
e não em arquitetura.
VII
. VANTAGENS DA CLASSIFICAÇÃO EM BIBLIOTECAS — Uma biblioteca em que os livros estivessem espalhados pelas estantes sem qualquer arrumação seria um verdadeiro caos. O primeiro problema, portanto, que se apresenta ao
bibliotecário é o problema da arrumação dos livros nas estantes ;
colocar os livros numa determinada ordem para poder alcançar o
objetivo da biblioteca, isto é, encaminhar o livro às mãos do leitor
do modo mais prático e mais rápido possível.
Da necessidade deste arranjo é que surgiram as primeiras
classificações que foram evoluindo até chegarem, algumas, à relativa perfeição em que se encontram hoje.
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A classificação é feita para facilitar o uso do livro- Richardson, classificador da Biblioteca do Congresso de Washington, e uma das grandes autoridades no assunto assim se exprime : os livros são colecionados para uso ; são administrados para
uso ; são arranjados para uso, e o uso é o único motivo da classificação .
Os bibliotecários teem classificado as suas coleções exatamente
por essa necessidade de facilitar o uso do livro.
Às grandes vantagens de uma biblioteca classificada, no sentido moderno da palavra, isto é, agrupamento em classes de assuntos com a respectiva localização dos livros nas estantes, são
as seguintes
:
l. a vantagem : a primeira e maior das vantagens é a reunião
de livros de assuntos iguais nas mesmas estantes. Esta disposição
dos livros quase dispensa comentários, pois quem trabalha em biblioteca não pode deixar de ver, diariamente, a necessidade da reunião
dos livros sobre determinado assunto numa mesma estante.
Numa biblioteca de acesso livre a classificação dos livros é
imprescindível. O leitor geralmente vai à biblioteca a procura de um
determinado assunto e nada mais fácil, portanto, do que encontrar
todos os livros que a biblioteca possue sobre esse assunto reunidos ;
a economia de tempo que tal fato determina é enorme, pois o leitor
tem à mão todos os livros para manuseá-los, e escolher dentre eles
os de maior interesse ; num fichário classificado o leitor também
encontraria o material, mas não teria a mesma facilidade de poder
escolher, num relancear de olhos, ou num rápido manuseio, os livros
que mais o pudessem interessar ; teria que ir de estante a estante,
de sala a sala, à procura de livros que, muitas vezes, nem sequer
o interessariam ; pior ainda se fosse obrigado a requisitar os livros
por escrito. Portanto numa biblioteca de acesso livre não se compreende e não se pode admitir uma coleção não classificada.
A secção de referência de uma biblioteca também necessita
desta arrumação dos livros ; ao invés de ser para o leitor, a facilidade do trabalho reverte em favor do bibliotecário ; imaginemos
que um consulente peça à secção de referência a relação dos livros
que possue sobre determinado assunto ; estando os livros reunidos
basta fazer uma relação destes (ou pelas estantes ou por um catálogo
classificado); porem, se a classificação estiver aplicada às estantes,
bastará encaminhar o leitor até às prateleiras. O fichário classificado,
geralmente não nos dá idéia da coleção ; realmente, por uma ficha
apenas nem sempre se pode aquilatar do valor de um livro. Muito
mais seguro e prático é a verificação dos livros nas estantes, manuseá-los e examiná-los in loco. Logo, o fichário classificado nem
sempre pode servir ao funcionário da secção de referência, assim
como é quase inútil a um consulente de biblioteca pública.
;•$
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Na maioria dos casos quando um leitor requisita um livro sobre
determinado assunto não se satisfaz apenas com ele ; quer saber
que outras obras a biblioteca tem sobre a mesma questão, e quais
os assuntos relacionados ; numa biblioteca classificada encontramos
facilmente não só os livros que o leitor deseja como também todos
os assuntos correlates.
A reunião dos livros pelo assunto incentiva a leitura. De fato,
um leitor que procura a biblioteca para estudar um certo tópico,
ao encontrá-lo em diversos livros de tão fácil acesso, já pela necessidade já pela curiosidade, procurará aproveitar o material. A
lei do mínimo esforço é natural no homem. A reunião dos livros,
economizando tempo, evitando trabalho, e incentivando o desejo
da leitura do que está à mão, vem ao encontro dessa tendência
humana.
A classificação auxilia grandemente o bibliotecário. É obrigação do bibliotecário localizar imediatamente um determinado
livro no meio da sua coleção, mas deve também com a mesma rapidez encontrar todos os livros sobre um determinado assunto, e
livros de assuntos correlatos ; isto só conseguirá por meio da classificaçãoEm resumo : numa biblioteca de acesso livre ou numa biblioteca que tenha secção de referência a classificação dos livros é
imprescindível ; numa biblioteca fechada e sem secção de referência,
como em geral são as nossas, a classificação é dispensável e mesmo
inútil. Entretanto devemos pensar no futuro ; nem sempre teremos
apenas bibliotecas fechadas e sem secção de referência (não devemos esquecer que uma das mais importantes, senão a mais importante, das secções da biblioteca pública, é a secção de referência) .
No dia em que as nossas bibliotecas forem abertas aos leitores c
quando tivermos secções de referência, precisaremos classificar as
nossas bibliotecas, se ainda não estiverem ; teremos então um trabalho exaustivo, pois todo o material acumulado precisará ser arrumado de novo. Porque então não começarmos a classificar
desde já ? Sempre é melhor prevenir do que remediar.
Uma biblioteca fechada e não classificada traz sérios aborrecimentos ao leitor e dificuldades ao bibliotecário ; é o caso exposto
anteriormente de precisar o bibliotecário, a pedido do leitor, indicar
todos os livros existentes na biblioteca sobre determinado assunto
ou assuntos correlatos.
Nas bibliotecas especializadas ou de universidades a classificação é imprescindível ; não se pode compreender que uma biblioteca de universidade não seja classificada (classificação diretamente nas estantes e catálogo classificado) .
2.il vantagem : Um dos problemas mais debatidos para o arranjo dos livros em uma biblioteca é sem dúvida alguma o da sua
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localização ; entrechocam-se as duas grandes correntes, a favorável à localização fixa dos livros e a favorável à localização relativa
dos livros.
Por localização fixa entende-se dar ao livro um determinado
número de ordem, numa determinada prateleira de uma estante..
em uma sala da biblioteca. Assim, por exemplo, um livro tem para
número de chamada o seguinte símbolo : A-12-C-4 ; o que quer
dizer : sala A, estante 12, prateleira c, número de ordem 4. É uma
localização fixa : o livro terá sempre esse.lugar dentro da coleção
da biblioteca. É uma localização permanente.
Por localização relativa entende-se arranjar os livros de acordo
com suas relações mútuas, independente das prateleiras onde
são colocados. Consegue-se por meio de um sistema de classificação. Os livros podem mudar de estante, de sala, sem entretanto
perderem ou mudarem o respectivo número de chamada, nem alterar
a ordem da coleção.
Numa biblioteca não classificada, geralmente, a distribuição
dos livros nas estantes segue uma determinada ordem. Esta pode
ser pelo formato do livro, pela sua encadernação, etc. Na maioria
das vezes, porem, essa ordem é a do assunto- Assim a sala A
será para Física, a sala B para Química, a sala C para Literatura.
Todos os livros sobre literatura, ou ficção, irão para a sala C.
Nas estantes há uma certa ordem ; estantes de l a 10, por exemplo,
são reservadas para literatura brasileira; 11 a 15 para literatura
alemã, etc. Há bibliotecas que nem sequer observam esta ordem,
ou outra qualquer, como a do formato, do gênero literário, etc. Mas
não são bibliotecas ; são apenas coleções de livros.
Suponhamos, agora, que as estantes l a 10 fiquem repletas ;
a localização é fixa. Como se arranjará o bibliotecário com os
livros de literatura brasileira que aparecem ? Só há uma solução :
localizá-los noutra estante, às vezes noutra sala. Um livro de literatura brasileira estará, muitas vezes, numa estante de literatura
francesa, ou numa sala de Física, a não ser que o bibliotecário
queira mudar todos os livros das estantes seguintes, raspar as localizações, e inutilizar todas as fichas dos catálogos, para então
aproveitar, por mais algum tempo, as estantes seguintes...
Outras vezes surgem na biblioteca ou um apêndice a um determinado livro já localizado, um volume em continuação à obra,
ou um suplemento à mesma obra. Numa biblioteca de localização
fixa como fará o bibliotecário para incluir tais volumes nos lugares em que devem estar, isto é, em continuação aos já localizados ? Mudará os livros seguintes, o que é impossível e absurdo,
ou fará a mudança apenas da obra seguinte, localizando-a noutro
lugar, e inutilizando as suas fichas no fichário, após ter raspado
o seu número de chamadas ; na pior das hipóteses será obrigado
fl
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a localizar os suplementos, apêndices ou continuação de obras,
separados destas.
Outra eventualidade a que muitas bibliotecas estão sujeitas
é a de um crescimento muito grande e necessidade de se mudarem
para um prédio maior. Num caso destes, numa biblioteca de localização fixa, todos os livros precisariam ter os números de chamada apagados e refeitos, e as fichas ficariam inutilizadas. Seria
necessário organizar novamente a biblioteca. . .
A classificação evita estas grandes desvantagens da localização fixa dos livros. Numa biblioteca classificada esses problemas não teem razão de ser. Para o primeiro caso bastaria mudar
os livros das estantes seguintes, e as estantes 11 e 12 que eram
para literatura alemã, passariam a ser para literatura brasileira,
sem necessidade de raspagem ou novas escriturações dos números
de chamada nos livros, e nem necessidade de novas fichas. As
localizações continuariam as mesmas e as fichas não precisariam
sofrer qualquer alteração. O único e insignificante trabalho seria
mudar os livros para as outras estantes.
Numa biblioteca classificada os livros novos que aparecem
são inseridos nos grupos já existentes, sem prejudicar a ordem lógica da classificação nem o arranjo dos livros.
Para o segundo caso a mudança da biblioteca não acarretaria
necessidade de novas fichas ou nova localização dos volumes. O
número de chamada nas fichas e nos livros, e a localização nas estantes são invariáveis na biblioteca classificada.
Em resumo : a segunda e grande vantagem da biblioteca classificada é a facilidade de se inserir novos livros nos grupos já constituídos sem prejudicar a ordem lógica da classificação nem a localização dos livros já existentes.
Os grupos de livros devem ser flexíveis ; a transferência de
livros de estante para estante, de prateleira para prateleira, não
deve destruir as classes já constituídas.
VIII i- CLASSIFICAÇÃO NAS FICHAS E CLASSIFICAÇÃO NAS ESTANTES — Do que já dissemos podemos tirar
duas conclusões : a classificação pode ser aplicada às fichas ou
então aos livros diretamente nas estantes :
1.° classificação aplicada às fichas : a classificação nos catálogos pode ser mais científica do que nas estantes, mas dificulta
grandemente o seu uso por parte do leitor de biblioteca pública ;
este não tem obrigação de conhecer notações, nem o funcionamento
complicado de um catálogo classificado com seus índices. Para
esta espécie de leitor o fichário classificado é inútil ; o leitor dê
biblioteca pública não aproveita os benefícios que porventura um
catálogo classificado possa oferecer.

2." classificação aplicada aos livros diretamente nas estantes:
as grandes vantagens da biblioteca classificada estão precisamente
na classificação aplicada aos livros diretamente nas estantes- Os
benefícios revertem em favor não só do leitor como também do
próprio bibliotecário.
IX - RÉPLICA ÀS OBJEÇÕES FEITAS À BIBLIOTECA
CLASSIFICADA .l . Economia de espaço : não economizar espaço é a principal
objeção feita à classificação em bibliotecas. Mas se levarmos em
conta as grandes vantagens da classificação, já expostas, tanto para
o consulente como para o bibliotecário, permitindo atingir mais a
contento a finalidade educativa da biblioteca, esse argumento é
relegado a segundo plano. O exemplo dos países mais adiantados
do globo mostra que não se deve poupar espaço em detrimento da
organização racional da biblioteca e da sua eficiência.
2. Estética da biblioteca : outra crítica feita com freqüência
à biblioteca classificada é a seguinte : a classificação prejudica a
estética da biblioteca. Se levarmos em conta que a eficiência de
uma biblioteca interessa mais que a sua estética, este argumento
torna-se pueril. Entre eficiência e estética de uma biblioteca quernos parecer que não pode haver grande hesitação na escolha. A
biblioteca não é um museu de arte, e sim um lugar de aquisição de
conhecimento, um lugar de estudo. Realmente uma biblioteca com
todos os volumes reunidos pelas encadernações iguais, todos os
livros de formatos iguais nas mesmas prateleiras é mais estética do
que uma biblioteca em que os livros estejam colocados indistintamente, os grandes ao lado dos pequenos, os de encadernações
verdes ao lado dos de encadernação vermelha, os encadernados ao
lado das brochuras . . . Mas a biblioteca é feita para servir ao
público, é administrada para servir aos leitores ; e um leitor quando
vai à biblioteca não vai para ver livros bem arrumados nas estantes, ou encadernações luxuosas ; vai para estudar, e mesmo
quando procura a biblioteca para ler romances ou revistas e jornais
não está preocupado com a sua estética.
X - CARACTERÍSTICAS DE UMA BOA CLASSIFICAÇÃO — Na opinião de Mann uma boa classificação precisa
observar as seguintes características :
1. Precisa ser sistemática.
2. Precisa ser tão completa quanto possível.
3. Precisa ser minuciosa.
4. Precisa permitir a combinação de opiniões e classificar
de acordo com os pontos de vista.
j -ç
5. Precisa ser lógica.
6. Precisa ser explícita.
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8.
9.
10.
11 .

Precisa ter notação fácil de se escrever e de se memorizar.
Precisa ser flexível e expansiva, tanto no seu plano
como na sua notação.
Precisa ter uma classe para obras gerais; e precisa
poder classificar qualquer assunto em uma classe, divisão ou subdivisão, de um modo geral.
Precisa ter um índice alfabético para facilitar o seu uso.
Precisa ser impressa de tal forma que permita dar, de
relance, uma idéia do campo que o sistema abrange.

•XI ~ A CLASSIFICAÇÃO DEVE SER ADEQUADA A
CADA BIBLIOTECA — Segundo Richardson a classificação
é o trabalho mais elevado de um bibliotecário. Exige sólidos
conhecimentos, obrigando-o, diariamente, a uma constante atividade intelectual; a classificação torna-se uma verdadeira ginástica intelectual. Não exige, porem, do bibliotecário conhecimentos que só um sábio pode ter, nem erudição que só um erudito pode ter. Os índices encarregam-se de uma grande parte
do serviço.
Estudar as necessidades especiais de cada biblioteca e
arranjar uma classificação adequada, eis os primeiros trabalhos
de um bibliotecário. Uma biblioteca pequena não pode forçosamente adotar uma classificação na íntegra, como por exemplo,
as tabelas completas do sistema de Dewey; da mesma maneira
uma grande biblioteca não pode classificar os seus livros superficialmente; precisa classificá-los tão minuciosamente quanto possível . O público não deve ser esquecido ern todas as atividades
de uma biblioteca; principalmente na catalogação e classificação.
De acordo com o uso dos livros, pelas suas requisições por parte
dos leitores, são eles classifica-dos. Daí a principal regra que se
deve observar quando se classifica: sempre colocar o livro onde
ele possa ser mais útil ao leitor.
0 bibliotecário antes de classificar deve consultar as regras
que mencionaremos abaixo; estas regras devem ser o guia de todo
classificador, pois só observando-as ter-se-á uma classificação
uniforme e eficiente. Foram estabelecidas por Sayers e baseadas
em Dewey. À quem quiser estudá-las com maiores minúcias
aconselhamos a leitura do livro de Merrill "Code for classifiers".
XII - REGRAS PARA CLASSIFICAR
1 . Um livro deve ser classificado primeiro pelo assunto,
e só depois pelo gênero literário, exceto obras gerais e literatura,
em que o gênero literário é primordial e o assunto secundário.
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O leitor quando se dirige à biblioteca procura um determinado
assunto para estudar ; este é o leitor que mais interessa à biblioteca ; dirige-se a ela para aprender e não para passar tempo,
fazer uma consulta de momento, ler revistas, etc. A eles deve
pois a biblioteca atender do modo mais eficiente possível; o livro
deve, portanto, ser classificado pelo assunto, isto é, pelo que mais
interessa ao leitor que procura a biblioteca como meio de estudo.
2- Depois de estabelecido o assunto do livro deve-se examinar a tendência predominante do mesmo, isto é, observar o
objetivo do autor ao escrevê-lo.
Muitas vezes um autor escreve um livro sobre determinado
assunto com uma finalidade especial; por exemplo, um livro pode
tratar de matemática mas ter sido escrito especialmente para engenheiros, isto é, matemática aplicada à engenharia. O fim do
autor não é propriamente a matemática mas sim a engenharia.
O livro deve ser classificado em engenharia e não em matemática.
Este é um dos pontos que mais deve prender a atenção do classificador; a finalidade de um livro é primordial na classificação,
e se esta regra não for observada muitos erros advirão, prejudicando a eficiência da classificação.
3. Quando um livro pode pertencer igualmente tanto a uma
classe de assunto como a outra deve-se decidir criteriosamente
qual a classe principal a que ele pertence.
4. Quando um livro pertencer a 2 ou 3 divisões de um assunto, deve ser classificado no assunto mais desenvolvido; se,
porem, os assuntos são igualmente desenvolvidos deve ser colocado
no primeiro assunto tratado; quando, porem, o livro abrange mais
de 3 assuntos, igualmente desenvolvidos deve ser classificado pelo
assunto geral que contenha todos eles ou a maioria deles.
Estas duas regras (3 e 4) são muito importantes. Diariamente o classificador precisa aplicá-las. São comuns os livros
tratando de mais de um assunto.
Examinemos um exemplo: um livro sobre botânica, zoologia,
e fisiologia. De acordo com a regra estabelecida se o assunto
mais desenvolvido pelo autor for botânica o livro será classificado
em botânica; se o assunto mais aprofundado for zoologia o livro
será classificado em zoologia. Se todos os assuntos forem igualmente desenvolvidos, tendo o autor dado igual importância a
todos eles, o livro será classificado no primeiro assunto, botânica.
Em se tratando do 'catálogo classificado o assunto mais desenvolvido será escolhido como sendo o principal, e os outros serão
considerados assuntos secundários, tendo a respectiva entrada secundária no fichário.
101.744
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Se o livro versar sobre mais de 3 assuntos, por exemplo, botânica, zoologia, anatomia e fisiologia, e geologia, será classificado
pelo assunto geral, história natural.
5. Quando aparecer um livro cujo assunto ainda não esteja
incluído nos esquemas da classificação usada, deve-se procurar a
divisão, subdivisão ou secção a que pertence e estabelecer um lugar
para ele dentro da classificação.
As classificações por mais completas que sejam não podem ser
definitivas ; a ciência evolue diariamente. Novos conhecimentos
são descobertos e estudados; novos assuntos são criados. Muitos
deles portanto hão de tratar de assuntos ainda não estabelecidos
nos esquemas da classificação. Neste caso deve-se estabelecer
nova divisão de assunto dentro da classe específica a que pertencer. É uma ampliação do sistema ; é a expansão natural de
um sistema bem elaborado, pois como já vimos uma das características do bom sistema é a sua elasticidade.
6. Os livros devem ser colocados dentro do assunto mais
especifico das tabelas usadas.
Esta regra está baseada nas necessidades da biblioteca. Se
se tratar de uma grande biblioteca serão usadas as tabelas completas da classificação ; se for pequena usar-se-ão as tabelas menores. De acordo com a biblioteca usam-se as tabelas completas
ou não.. A classificação de Dewey completa é enorme; só deve
ser aplicada completa a grandes bibliotecas. Há esquemas especiais, entretanto, para pequenas bibliotecas, que são publicados
dentro da própria classificação completa.
7. Os livros devem ser classificados sem interferência da
crítica pessoal do classificador.
O bom classificador dispensa a sua atitude pessoal em relação a qualquer livro. A crítica pessoal não deve interferir na
escolha de um assunto. Esta regra é assás importante e deve ser
sempre seguida, pois a tendência geral é classificar baseando-se
em inclinações pessoais.
8. Todas as decisões tomadas no que diz respeito a qualquer assunto, ou qualquer novo assunto incluído nos esquemas,
devem ser imediatamente incluídos não só nas tabelas de assunto
como principalmente no índice da classificação. O índice deve
estar em perfeita harmonia com o trabalho prático ; deve estar
de acordo com a exigência do trabalho diário.
Esta é uma continuação da regra 5. Para que uma resolução
seja mantida no decorrer do trabalho não basta adotá-la mentalmente. O cérebro em poucos dias de trabalho não pode mais
conservar todas as resoluções tomadas ; as anotações por escrito
resolvem o problema e permitem manter uma perfeita uniformidade na classificação ; a uniformidade é essencial na eficiência
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de uma classificação. Devemos incluir, no índice, o assunto, fazendo entradas por meio das quais mais tarde possamos procurálo. Esta regra é feita visando também o caso muito comum em
qualquer trabalho da substituição de funcionários ; uma doença,
um impedimento qualquer e o trabalho precisará ser continuado
por outra pessoa. Se as resoluções não estiverem anotadas podese calcular a disparidade de critérios que advirão. O critério de
classificação deve ser um só, pois dele depende muito a eficiência
do sistema.
9. Finalmente, e repetindo, os livros devem ser sempre colocados onde possam ser mais úteis.
No decorrer da classificação outros problemas hão de surgir,
diariamente, mas podem ser resolvidos com facilidade. Vejamos,
por exemplo, alguns que são bastante freqüentes :
1. Um caso comum é aquele em que o livro pode ser classificado tanto geograficamente como pelo assunto. Por exemplo :
Monumentos de São Paulo, Teatros do Rio de Janeiro, etc. Podemos classificá-los tanto geograficamente como pelo assunto :
São Paulo ou Monumentos, Rio de Janeiro ou Teatros. Comoresolver esses casos? Basta aplicar uma das regras estabelecidas.
Na maioria das vezes o que interessa ao leitor é o assunto e não
a região geográfica. Os livros, nessas condições, devem ser classificados pelo assunto e, dentro deste, então, subdivididos geograficamente . Aliás, todas as classificações de tabelas completas
adotam este critério.
2. Outro caso bastante comum é o das coleções- Uma coleção das obras de Darwin, por exemplo, deve ser classificada
pela coleção ou deve ser classificada pelos assuntos dos volumes ?
Seguindo ainda mais uma vez a regra estabelecida deve-se classificar pelo assunto, pois é este que interessa ao leitor. Dispersa
a coleção, o que não acarreta grande prejuízo, pois ao consulente
não interessa a coleção e sim determinado assunto. Esta regra
aplica-se a coleções cujos volumes tratem de assuntos diferentes ;
por exemplo, uma coleção de filosofia pode incluir muitos assuntos,
cada volume tem o seu conteúdo especifico : lógica, metafísica,
história da filosofia, etc. Outras coleções tratam de assuntos completamente diferentes em cada volume. As obras reunidas de um
autor que escreveu sobre diversas matérias é um caso mais típico ;
pode incluir tal coleção obras de direito, medicina, filosofia, etc.
Em certos casos esta regra não é seguida. Em se tratando
de coleção cuja parte material interesse mais do que o próprio
assunto ; por exemplo, uma coleção cujo valor esteja na impressão
do livro ou na encadernação, ou na raridade, não pode e nem deve
ser dispersada.
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Outras vezes o modo pelo qual está impressa a coleção torna
impossível separar os volumes.
Nestes dois últimos casos classifica-se pela coleção.
3. A ficção, geralmente assinalada com um F, deve ser classificada separadamente, dentro de uma ordem alfabética de autores. À ficção é o que menos interessa numa biblioteca. Deve
ser colocada em salas separadas e os leitores, mesmo em bibliotecas fechadas, devem ir buscar os livros diretamente às prateleiras .
4. A poesia e as obras teatrais podem também ser reunidas
pela língua e depois ordenadas alfabeticamente pelos nomes dos
autores.
5. A biografia é geralmente assinalada com a letra B.
Dentro da classe reservada à biografia, no • sistema usado, as
obras são arranjadas alfabeticamente, não pelo nome do autor,
mas pelo nome da pessoa biografada. Muitas vezes pode-se
classificar a biografia de acordo com o assunto a que se relaciona.
Para o caso de biografias em conjunto, coleções, classifica-se de
acordo com as divisões da classificação usada. Assim, por exer; Io,
em Dewey :
920.01 Biografia universal.
920.04 Europa.
920.05 Ásia.
920.06 África,
etc.
Este arranjo para a ficção e para as biografias é o mais
aconselhado para bibliotecas públicas.
6. A classificação das obras de ficção nas estantes é condenada. Entretanto, há casos em que se pode fugir à regra.
É o caso dos livros de ficção com um assunto bem definido, como
romances históricos, científicos, de fundo social, etc.
7. Os livros de referência podem ser precedidos pela letra
R e colocados em estantes próprias. Geralmente estão na secção
de referência da biblioteca. Esta regra só se aplica a bibliotecas
que teem secção de referência.
8. Uma grande dificuldade que se apresenta, muitas vezes,
ao classificador, é colocar o livro dentro da sua verdadeira classe
de assunto; realmente, há assuntos tão relacionados, classes cujos
limites são tão sutis que o melhor e mais prático classificador fica
em dúvida. Neste caso um exame minucioso do livro e mesmo
do autor deve ser feito.
As regras que citamos são para bibliotecas públicas. Não
quer dizer que sirvam, exclusivamente, para estas bibliotecas ;
podem ser aplicadas a bibliotecas especializadas, de universidades,

etc., bastando modificá-las de acordo com as necessidades particulares de cada uma. São as necessidades particulares que decidem da aplicação de regras ; o classificador não pode trabalhar
antes de um estudo profundo e uma análise minuciosa delasXIII ~ CATÁLOGO CLASSIFICADO - Entendemos por
catálogo classificado, um catálogo cujas entradas dos livros são
arranjadas exatamente de acordo com a classificação usada (fichas) . Dentro das classes, divisões, subdivisões e secções de assunto os livros são arranjados numa ordem qualquer ; a ordem
preferível seria a cronológica, mas usa-se, geralmente, a ordem
alfabética pelos nomes dos autores ; é mais fácil de ser usada.
O catálogo classificado não deve ser empregado em bibliotecas públicas por melhores índices que tenham. Para estas o
único catálogo eficiente é o catálogo-dicionário.
As partes principais de um catálogo classificado são :
1. A classificação usada, mostrando o arranjo geral
dos livros ; estes tendo as entradas rigorosamente de
acordo com a classificação.
2. índices de autores, assuntos e títulos. O catálogo classificado sem índices torna-se absolutamente
inútil. Os índices é que facilitam o seu uso e o tornam
relativamente prático.
Havendo localização classificada e sendo a biblioteca de
acesso livre é dispensável o catálogo classificado para a biblioteca
pública. O catálogo classificado não deve ser confundido com o
topográfico. Aquele é para o público, este exclusivamente para
o bibliotecário. Uma biblioteca com um bom catálogo-dicionário,
livros classificados nas estantes e catálogo topográfico está bem
aparelhada para alcançar o seu objetivo : auxiliar o leitor. Em
muitos casos o catálogo topográfico poderá ser útil ao leitor que,
por ventura, o preferir ao dicionário (caso raro em biblioteca
pública) .
Para uma biblioteca especializada ou de universidade o catálogo classificado apresenta as seguintes vantagens, segundo
Mann :
l - Arranjo lógico dos assuntos, porque o catálogo
é baseado num sistema de classificação.
2. O leitor tem uma visão global de qualquer classe de assunto, porque as classes de assunto estão no fichário obedecendo a uma ordem lógica.
3. O catálogo mostra como os livros estão agrupados nas estantes.
4. O catálogo mostra o que a biblioteca possue
sobre o assunto desejado pelo leitor.
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5. Os assuntos são dispostos tanto em ordem alfabética como em ordem lógica.
6. Estando as gavetas dos fichários separadas
pelos assuntos, diversas pessoas podem usar o catálogo
ao mesmo tempo.
Organização do catálogo classificado :
Para um catálogo classificado faz-se sempre a ficha principal:
uma ficha de assunto correspondendo à localização do livro na
estante (quando a biblioteca é classificada) . Podem-se fazer,
entretanto, fichas para as entradas de assuntos secundários e
fichas analíticas, quando necessárias. O livro na estante ocupa
um só lugar, mas no fichário pode ocupar mais de um e ter mais
de uma ficha.
Vejamos a seguinte ficha :
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lugares no fichário. O seu lugar na prateleira é só um: 570.3.
Entretanto no fichário terá uma ficha, em biologia, 570, uma em
botânica, 580, uma em anatomia, 611 e uma em fisiologia, 612.
Nas fichas secundárias coloca-se acima da principal a notação secundária em vermelho. Teremos, pois :
vermelho
preto

580
570,

570.3 Dunman, Thomas
. . .A glossary of anatomical, physiological
and biological terms...
London, Wingrave, 1889.
187p. 19XJ3cm.
580 - 611 - 612

Dunman, Thomas
...A glossary of anatomical, physiological
and biological terms.. .
London, Wingrave, 1889.
187p. 19xl3cm.

O
vermelho
preto

O
É uma ficha comum de autor com a respectiva classificação
na margem esquerda superior- Esta ficha será colocada dentro
da gaveta respectiva no fichário ; dentro desta, na classe de assunto principal, no assunto, subdivisão a que pertencer de acordo
com as projeções estabelecidas pelas fichas-guias.
Os números colocados na segunda parte da ficha, 580, 611,
612, representam as outras fichas que foram feitas para o livro ;
isto para o catálogo topográfico, alem de outras informações necessárias ao bibliotecário. A ficha do catálogo classificado, para
o público é a mesma, mas os números 580, 611, 612 são colocados
no verso da ficha. Indicam esses números que o livro tem 4

611
Dunman, Thomas
570.3
...A glossary of anatomical, physiological
and biological terms...
London, Wingrave, 1889.
187p. 19xl3cm.

O
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Termelho
preto

612
Dunman, Thomas
570.3
. . .A glossary of anatomical, physiological
and biological terms...
London, Wingrave, 1889.
187p. 19xl3cm.

O
A notação de classe e a notação de livro podem ser colocadas
em qualquer parte da ficha, a critério do bibliotecário. Muitos
usam o lado esquerdo da parte superior da ficha, outros o direito,
outros a parte inferior da ficha, outros o centro da parte superior, etc.
O número de chamada deve ser sempre escrito com tinta vermelha. Para entradas secundárias, entretanto, só estas são escritas com tinta vermelha ; a principal é escrita com tinta preta.

370.942 Balfour, Graham, 1859.
B2 e
...Educational systems of Great-Britain
andlrland. Second edition.
London, Clarendon press, 1903.
xxxi, 307p. 18xl2cm.

O
No catálogo estas fichas são colocadas nas classes, divisões
ou subdivisões a que o assunto do livro pertence, de acordo com
a notação de classe. As divisões, subdivisões são indicadas pelas
fichas-guias.
Em geral, numa parte bem visível da sala dos catálogos ou
mesmo em cada gaveta do fichário há um quadro ou uma ficha
com projeção com a inscrição :

COMO USAR ESTE CATALOGO

Com as entradas analíticas procede-se da mesma maneira.
Para referências basta acrescentar-se, no fim da ficha, o
termo vide também. Assim um livro sobre arte religiosa pode ser
encarado sob 2 critérios : arte religiosa sob o ponto de vista de
religião e arte religiosa sob o ponto de vista de arte. Arte religiosa em Dewey, sob o ponto de vista da religião, é 246, e arte
religiosa, sob o ponto de vista da arte, é 755. Logo, faz-se a
seguinte remissíva :
246 vide também 755.
Arranjo das fichas no catálogo classificado : A ficha para o
catálogo classificado é uma ficha comum de autor levando o número de chamada em tinta vermelha, que é a notação de classe e
notação do livro.

onde está exposto de um modo bem claro como se deve usar o
catálogo. Pode-se colocar, dentro dos livros, um marcador com
essa inscrição e exposição do modo de se usar o catálogo.
Nas gavetas do fichário estão as fichas-guias. São fichas
com projeções em diversas cores, com as divisões e subdivisões
de assunto. As classes principais de assunto são escritas com
letras grandes, com caracteres menores as divisões e menores ainda
as subdivisões.
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A ficha-guia de uma classe principal apresenta-se assim :
.

1 3O O L

SOCIOLOGIA

300 Generalidades
310 Estatística
320 Política
etc.

Estas fichas apresentam, como podemos observar, um resumo das divisões principais de cada classe de assunto.
Dentro destas classes aparecem as fichas-guias de divisões
de assunto :

l

340 D I R E I T O
360 Associações
370 Educação
380 Comércio
etc.
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341 Direito internacional.
342 Direito constitucional e história do direito. '
343 Direito criminal.
etc.

Ou assim :

O
300

300 Generalidades
310 Estatística
320 Política
etc.

SOCIOLOGIA

\
360 Associações
370 Educação
380 Comércio
etc.

Ou então :
J

340

D I R E I T O l.

341 Direito internacional.
342 Direito constitucional e história do direito.
343 Direito criminal,
etc.

O
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Dentro das divisões temos as subdivisões, as secções, etc.
Estas apresentam-se da seguinte maneira :

370.'
História da Educação.
370.942 Educação na Inglaterra.
370.943 Educação na Alemanha.
370.944 Educação na França.

O
Este seria o arranjo no fichario. É feito por intermédio da
notação. Exemplificamos com os símbolos da classificação decimal de Dewey ; dentro de cada assunto específico usa-se então
a ordem alfabética por autores.
Os índices são feitos remetendo os assuntos para as classes,
divisões ou subdivisões. Para serem práticos devem ter entrada
por autor, título e assuntoO catálogo classificado só serve para bibliotecas especializadas ou de universidade, escolas. O leitor de biblioteca pública,
em média, não pode saber usar um catálogo classificado ; mesmo
com um ensino ministrado por taboletas ou explicações de funcionário não tem capacidade suficiente para usá-lo sozinho.
XIV — ARRANJO DOS LIVROS NAS ESTANTES DA
BIBLIOTECA CLASSIFICADA : ~ O livro classificado recebe
uma notação especial de classe e de livro, isto é, recebe o número
de chamada. Este deve ser escrito no dorso do livro, com tinta
branca ou escura, de conformidade com a encadernação ; se esta
for escura a tinta deve ser branca e se for clara a tinta deve ser
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escura ; muitas bibliotecas usam a tinta doirada que uniformiza,
porque pode ser aplicada tanto a livros de encadernação clara
como a livros de encadernação escura. Outras bibliotecas usam
tintas diversas para cada classe principal de assunto : assim obras
gerais seriam marcadas com tinta vermelha, obras sobre filosofia
com tinta verde, livros sobre religião com tinta roxa, etc. O número de chamada é repetido na primeira folha em branco do livro.
Dentro das classes de assunto os livros são arranjados em
ordem alfabética de autor (esta geralmente já está estabelecida
no número de chamada do livro, pela tabela de Cutter, explicada
adiante). Outras vezes são arranjadas em ordem cronológica de
publicação (que também já está escrita no dorso do livro, pois
este, quando vai para a estante, já está completamente individualizado dentro da coleção da biblioteca) . O número de chamada
determina exatamente qual o lugar na estante que o livro deve
ocupar.
As classes devem ter uma guia para facilitar o leitor. A guia
geralmente é constituída por uma taboleta-guia colocada em lugar
bem visível ou da sala ou da estante, conforme a classe de assunto
principal abranger uma sala completa ou apenas uma estante.
Assim, por exemplo, num lugar bem visível da sala de sociologia
ou estante, será colocada a taboleta-guia seguinte :

300

SOCIOLOGIA

300 Generalidades.

360 Associações.

310 Estatística.

370 Educação.

320 Política,

380 Comércio,

etc.

etc.

O
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Nas estantes, para as divisões de assunto, são colocadas
guias especiais muitas vezes perpendicularmente às estantes para
que sejam vistas com facilidade :

paralelamente aos livros, na letra correspondente ao pseudônimo
do autor, remete para o nome usado :

47

340 DIREITO
3

X
Nas prateleiras quando há necessidade de separar ou distinguir assuntos especiais, paralelamente aos livros, usam-se
também guias :

é
CL

X
M

o

U

Q

o
U

O

to

XV - CLASSIFICAÇÃO DE UM LIVRO

Estas guias podem ser caixas de madeira do formato dos
livros ; as cores, de preferência, devem contrastar com as das encadernações dos livros ; numa estante de livros com encadernação
escura deve ser uma caixa de cor branca e numa de livros com encadernação clara deve ser uma caixa de cor escura.
Podem também ser usadas perpendicularmente às estantes
por meio de qualquer artifício.
Para assuntos muito específicos não há necessidade de guias;
são aproveitadas as guias mais gerais. Para tais assuntos é suficiente a notaçãoEm ficção não é raro encontrarmos autores que usam pseudônimos. Nestes casos há necessidade de uma remissiva remetendo o pseudônimo para o nome certo (quando a biblioteca usa o
critério de nomes certos de autores) . Esta remissiva, colocada

1. Em primeiro lugar procedemos à leitura técnica do livro
para determinar o assunto específico e exato do mesmo.
2. Uma vez determinado o assunto, por meio do índice da
classificação, localizamo-lo dentro dos esquemas. O índice nos
remete para o assunto exato dentro das tabelas da classificação,
por intermédio da notação.
3. Se o assunto não constar ainda das tabelas de assuntos
incluimo-lo na divisão apropriada e no índice da classificação ;
fica, portanto, estabelecida nova notação para este assunto.
4. Vemos a notação correspondente ao livro e estabelecemos então a notação do livro (que pode incluir, alem dos números da tabela de Cutter, a notação de edição, de data, de volume, etc.). Temos pois o número de chamada do livro, isto é,
individualizamos o livro dentro da coleção ao mesmo tempo que o
reunimos aos outros livros de igual assunto, e assuntos relacionados.
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5. Uma vez estabelecido o número de chamada escrevemo-lo
na lombada do livro; sobre ele aplicamos uma camada de verniz
próprio (preferivelmente shellac) para preservá-lo do estrago
causado pelo manuseio diário. O local no dorso do livro onde
se escreve o número de chamada, é indiferente: algumas bibliotecas usam a parte superior, outras a inferior, e outras a central;
a inferior nos parece a melhor porque, geralmente, na parte
superior estão impressos o nome do autor e o título e este, muitas
vezes, aparece na parte central; na inferior, já mais raramente,
aparece o nome da casa publicadora ou qualquer outra referência.
O número de chamada deve também ser escrito na parte interna do
livro, de preferência na primeira página em branco logo após a
página de rosto.
6. Em seguida deve ser feita a ficha para o catálogo classificado e para o topográfico (caso a biblioteca use os dois
fichários) .
7. Se estivermos iniciando o catálogo classificado devemos
fazer as fichas-guias, à medida que forem aparecendo os assuntos ;
nunca devemos fazer essas fichas antes dos livros, muito embora
a classificação já esteja estabelecida; devemos proceder assim
porque muitos assuntos talvez nem apareçam. Se fizermos as
fichas-guias, antes, isto é, o esboço da classificação, durante muito
tempo várias divisões e secções de assunto ficarão vazias a espera
dos livros ; o consulente será enganado ao manusear o fichário
para obtenção de um determinado assunto, pois, não raras vezes,
no lugar de encontrar um livro ele encontrará apenas um cabeçalho de assunto. Da mesma maneira procedemos para com as
estantes.
8. Ao classificarmos devemos seguir sempre as regras de
classificação já estabelecidas.

CAPÍTULO II

TABELA DE CUTTER

I - NÚMERO DE CHAMADA DE UM LIVRO é o
símbolo que individualiza e localiza um livro na prateleira ; é usado
também para atender aos pedidos do leitor, pois o livro atende pelo
número de chamada. O número de chamada de um livro, numa
biblioteca classificada, é a sua respectiva notação. Esta é formada pela notação de classe (tradução, por meio de símbolos, do
assunto do livro) e pela notação de livro (tradução, por meio de
símbolos, do nome do autor, do título da obra, da edição, da
data, da língua do livro, etc.) .
A notação de classe é estabelecida pelos símbolos da classificação adotada. As outras notações são estabelecidas por métodos diversos ; algumas classificações, como a de Ranganathan,
a de Dewey (Memorial edition, 1932) estabelecem símbolos para
a notação de data, edição, etc.
II - - TABELA DE CUTTER - - Quase todas as classificações são unânimes em aconselhar, para a notação de autor, a
tabela de Charles Ammi Cutter, autor da classificação expansiva.
As notações de autor, título, edição, data, etc., são adicionadas à notação de classe. Geralmente para o número de chamada de um livro são suficientes as notaçõei de classe, de autor
e de título; raramente são usadas as outras notações.
A tabela de Cutter, que passou a ser grande auxiliar de todas
as classificações, tem por finalidade estabelecer as notações de
autor, principalmente; também estabelece notações de título, data,
traduções, língua, etc.
Cutter ideou uma série de letras combinadas com números
para individualizar qualquer obra dentro de uma classificação.
Assim, por exemplo, autores começando com as letras Bre teem
o número 74 ; os começados com Bri teem o número 75 ; os começados com Bric, 761, etc. Se um determinado autor escrever
um livro sobre filologia italiana a classificação desse livro será,
por Dewey, 450 ; mas há diversas obras sobre filologia italiana ;
portanto o livro não está individualizado ; podem aparecer diversos livros com a mesma notação de classe. Aplica-se então
a tabela de Cutter. Se o autor principiar pelas letras Bre o número
de chamada desse livro será, de acordo com a tabela, BTS; se °
autor principiar pelas letras Cleas o número de chamada será cls°i
entretanto, mesmo assim, ainda podem aparecer livros com o
^ />
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mesmo número de chamada ; coloca-se, então, depois desta notação de autor, a inicial minúscula da primeira palavra do título
da obra. Se, por exemplo, um autor escrever um livro denominado Tratado de filologia italiana e seu nome principiar pelas
se
letras C/eas o número de chamada dessa obra será cssit
o livro for intitulado Princípios de filologia italiana o número de
chamada será o mesmo, mudando, porem, a letra correspondente
ao título cssip. Suponhamos ainda que apareçam livros com o
mesmo número de chamada (dois exemplares de uma obra, uma
da segunda edição e outra da terceira edição) . Acrescenta-se,
então, o número correspondente à edição. Estes livros teriam
então os seguintes números de chamada : cstup.3 (para o exemplar da terceira edição) e cssVp.^ (para o exemplar da segunda
edição).
Eis, em linhas gerais, as vantagens da tabela de Cutter. Como
veremos mais adiante pode-se continuar a individualizar o livro
pela língua em que está escrito, pelo volume, etc.
As Tabelas de Cutter estão dispostas em duas partes : na
primeira estão as consoantes, exceto S, e na segunda as vogais e
a consoante S.
A mesma numeração serve para duas letras ; a individual;zação, entretanto, se faz porque antes do número coloca-se a inicial maiúscula do nome do autor ; por exemplo, autores começados
com as letras Baas teriam para notação 5112 e autores começados
com as letras Cabl teriam Cl 12.
As tabelas apresentam-se assim
B
Ba
Baak
Baas
Babb
Babe
Babe
Baber
Babi
Babn
Babr
Bac
Bace

l
11
1 11
112
113
114
115
116
117
118
119

C
Ca
Cab

Cabl
Cac
Cadd
Cado
Cae

Caffi
Cagn
Cah

12
121

Cai

21
211
212
213

Carm
Carman
Carmi
Carmo

Caill

etc.

Bali
Ballant
Bailar
Balh
etc.

53

III - USO DAS TABELAS DE CUTTER
l . Procura-se nas tabelas o grupo de letras correspondente
às primeiras letras do nome do autor (sobrenome) e vê-se o número que a ele corresponde. Temos estabelecida a notação de
autor ; exemplo : para o nome Ballantino encontram-se i«a tabela as letras Ballant às quais corresponde o número 211 ; a notação de autor para esse nome será B211 ; p,ara o nome Caconde
encontramos o número 113; a notação de autor será para esse
nome Cl 13.
2. Para os nomes começados com as letras A, E, I, O, U
e S deve-se usar, ao invés da primeira letra do nome, as duas
primeiras e, em alguns casos, as três primeiras letras (casos mais
raros) . Para estas letras, porem, são usados apenas 2 números,
fa-zendo a segunda letra o papel de um terceiro número- Exemplo : Abrantes terá a notação Ab84 ; Adler terá Ad59, etc.
3. Se 'as primeiras letras do nome não constarem da tabela
deve-se usar o número correspondente às letras mais próximas
alfabeticamente, anteriores às que deviam ocupar o nome em questão. Exemplo : para Manners deve-se usar o número de Mannag c não o de Mano ; para Aherne o número de Aher e não o
de Ahf, etc.
4. Se o número encontrado já estiver usado deve-se acrescentar à tabela um outro, porem, sempre em forma decimal. Por
exemplo : Harris, Ferdinand tem para notação H241 ; Georg
Harris poderá ter H2411 ; Frank Harris poderá ter H2412, Henri
Harris H2413, etc.
5. O número O (zero) não deve ser usado porque pode
ser confundido com a letra O. Em casos de grande necessidade
pode ser usado (por exemplo, entre 33 e 331 pode-se colocar 330) .
6. Os números são empregados em ordem decimal e os
livros devem ser arranjados nas estantes obedecendo à mesma
ordem : B2, B21, B211, B2112. etc.
7. Para livros com a mesma notação de classe e autor Cutter
aconselha usar a primeira letra do título, e em casos de edições
diferentes o número correspondente à edição.
8. Pode-se usar uma notação especial para traduções que
será a inicial maiúscula do nome da língua, adicionada à notação
de autor ; exemplo :
Dramatische Werke, de Goethe
Esta obra em inglês será
Esta obra em francês será
Esta obra em português será

G554
G554J
G554.F
G554.P
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9. Para uma obra com várias traduções na mesma língua
adiciona-se uma notação especial para p tradutor alem da usada
para a língua em que o livro está traduzido. Exemplo :
Fausto, na língua alemã
Fausto, na língua inglesa,
trad. de Austin
Fausto, na língua francesa,
trad. de Bury

G554Í
G554f.Ia
G554f.Fb

10. Para biografias classificadas pelo assunto distinguemse os autores adicionando-se as suas iniciais à respectiva notação.
Exemplo :
Vida de Defoe por Morley
Vida de Defoe por Wilson

D362m
D362w

11. Se o número de edições exceder de 9 as outras edições
distinguem-se pelo ano de publicação. Exemplo :
O Paraíso Perdido, edição de 1667
M642p.l667
O Paraíso Perdido, edição de 1732
M642p-1732
(Para o caso de datas aconselhamos a adoção das tabelas
estabelecidas por Dewey na Memorial edition de 1932, ou as estabelecidas por Ranganathan em sua classificação) .
12. Para comentários importantes sobre um determinado
trabalho deve-se acrescentar a inicial maiúscula Y e quando necessário a inicial do comentador. Para dicionários usa-se a letra Z.
Exemplo :
Comentário de Frehse sobre um livro de Reuter : R319.YÍ.
13. Para livros anônimos, publicações de sociedades, instituições, publicações oficiais, e congêneres procede-se da mesma
maneira, isto é, procura-se na tabela o grupo de letras correspondente às primeiras da entrada do livro. Exemplo : se a entrada
do livro for Sociedade Filipe de Oliveira procura-se na tabela o
grupo de letras correspondente a Sociedade ; se for Ministério da
Educação procura-se na tabela o grupo correspondente a Ministério .
NOTA: As tabelas de Cutter teem suscitado divergências e
criticas por terem sido elaboradas especialmente para a língua inglesa. Podem ser usadas, entretanto, em qualquer língua. Para
nomes portugueses teem sido empregadas com os melhores resultados.

CAPÍTULO III

CLASSIFICAÇÃO DE JACQUES-CHARLES BRUNET

- HISTÓRICO — Não há bibliófilo que não conheça o
célebre Manuel du libraire et de iamateur de livres de Jacques
Charles Brunet.
Jacques Charles Brunet nasceu em Paris em 178.0 e aí faleceu em 1867- Bibliófilo apaixonado, já em 1802, fazia um suplemento para o Dicionário Bibliográfico do abade Duelos, apresentando logo depois, em 1809, o seu Manuel du libraire et de
l'amateur de livres. Em cinqüenta anos de trabalho profícuo c
dedicado aumentou extraordinariamente a sua obra, tornando-a o
manual clássico do bibliófilo francês e mesmo estrangeiro. O seu
trabalho é dedicado às obras raras e preciosas não só antigas como
também modernas, incluindo aquelas que pelo seu mérito Brunet
achou que deveriam figurar no dicionário ; conhecedor profundo
da matéria o seu conceito de seleção era seguro. Não é unia bibliografia completa e mesmo Brunet não pretendia que o fosse.
É uma bibliografia universal de livros raros e preciosos aparecidos
até à época da publicação do Manual (edição de 1860-1865,
Didot, Paris). Inclue principalmente livros latinos, franceses, espanhóis, alemães e portugueses. É um dicionário onomástico, citando minuciosamente as demais informações, como imprensa,
coleção (bastante completa) e ainda comentários elucidativos para
as obras de maior valor.
O que acabamos de dizer pode ser facilmente deduzido da
própria página de rosto da obra: "Manual do livreiro e do amador
de livros, contendo : 1." um novo dicionário bibliográfico, no qual
são descritos os livros raros, preciosos, singulares, e também as
obras mais distintas em todo o gênero, que apareceram não só
nas línguas antigas mas também nas principais línguas modernas,
desde a origem da imprensa até os nossos dias ; com a história
das diferentes edições que foram feitas para cada livro ; ensinamentos necessários para reconhecimento das contrafações, e conferência dos livros antigos. Juntou-se uma relação dos preços
que muitos destes livros teem tido nas vendas públicas feitas na
França, na Inglaterra e em outras partes, assim como a apreciação
aproximativa dos livros antigos que se encontram freqüentemente
no comércio ; 2.° uma tábua em forma de catálogo resumido, onde
são classificadas, segundo a ordem das matérias, todas as obras
do dicionário, e um grande número de outras obras úteis, mas
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de um preço comum, que não deveriam estar juntas aos livros raros
ou preciosos".
Procurando facilitar o uso do seu manual, Brunet organizou
este sistema de classificação bibliográfico, que aparece no 6.° volume da obra, sob o título Table méthodique ; se bem que muito
antiquado e bastante simples para organizações complexas, como
as bibliotecas modernas, ainda é empregada em algumas destas,
principalmente na França.
O sistema de Brunet não é senão o desenvolvimento do célebre sistema de Garnier ; quanto à prioridade deste sistema, ainda
hoje discutida, se cabe ao jesuíta Jean Garnier ou a Ismael Bouilleau, parece-nos, entretanto, mais acertada a hipótese que atribue
a primasia do sistema ao padre Jean Garnier. Realmente, quando
Luiz XIV obrigou todas as bibliotecas da França a usarem um
sistema de classificação para os seus livros, Garnier organizou
para a biblioteca que dirigia, a do Colégio Clermont de Paris, um
sistema que saiu à luz em 1678 sob o título Systema bibliothecae
collegii Parisiensis, Sc. J. Mais tarde o célebre livreiro francês
Gabriel Martin adotou esta classificação, desenvolvendo-a bastanteÉ este sistema, modificado por Martin, que Brunet adotou
para a sua classificação. Passou então a denominar-se sistema
dos livreiros de Paris, perdendo o nome de sistema francês como
o denominava até então, e desde Jean Garnier.
Se examinarmos os sistemas de Garnier e de Brunet notamos
a grande semelhança existente entre as classes principais de ambos:
de fato, enquanto as classes estabelecidas por Jean Garnier são :
Teologia, Jurisprudência, Ciências e Artes, Literatura e História :
as de Brunet são : Teologia, Jurisprudência, Ciências e Artes,
Belas Artes e História.
Ambos dão grande importância à Teologia e classificam sob
uma mesma classe as ciências e as artes ; demonstram assim o
atraso das ciências e o papel saliente dos estudos religiosos naquela época. O próprio Brunet diz que a teologia deve estar em
primeiro lugar porque é a ciência da divindade e a mais elevada
das disciplinas humanas.
A classificação de Brunet foi a mais difundida na Europa ;
durante mais de um século foi adotada por numerosas bibliotecas
da Europa e mesmo da América ; hoje, porem, está envelhecida
não sendo quase aplicada, salvo em algumas bibliotecas mais tradicionalistas. Foi muito empregada para redação de catálogos de
livrarias, e com esta finalidade realmente foi feita.
2. CRÍTICAS — O sistema de Brunet fez grande sucesso, tendo sido por conseguinte muito criticado. As criticas foram
inúmeras ; as mais conhecidas e comentadas e mais interessantes

foram as formuladas por Prieur, bibliotecário em Besançon, na
França. Atacou todo o sistema. As suas críticas eram mais ou
menos do seguinte teor :
"Classe I, Teologia : na parte referente a concílios onde se
acham os textos fundamentais do direito canônico há necessidade
de uma remissiva para direito canônico^
A história das religiões e a história eclesiástica, que estão em
história na classe 5, poderiam estar reunidas também à teologia ;
Classe II, Jurisprudência : a quarta divisão compreende o
direito canônico, que outrora teve grande importância e que ainda
o tem sob o ponto de vista da história. Poderia ter sido colocado
em Teologia.
Classe III, Ciências e Artes — Prieur sugere para esta classe
outra classificação :
1. Ciências filosóficas.
2. Ciências matemáticas.
3. Ciências físicas.
4 . Ciências naturais.
5. Apêndice às ciências (ciências ocultas).
6. Artes propriamente ditas.
7- Medicina.
8. Agricultura.
9. Artes mecânicas.
10. Exercícios ginásticos.
11. Jogos diversos".
As críticas de Prieur prosseguem nesse sentido ; muitas outras
críticas surgiram, como as de Groussac, etc.
III — NOTAÇÃO : Brunet adota em sua classificação números romanos e arábicos e letras maiúsculas e minúsculas. É,
portanto, um sistema de classificação misto. Adota em primeiro
lugar classes gerais ; em segundo, como divisões destas, algarismos romanos ; em terceiro, como subdivisões destas, algarismos
arábicos ; em quarto, como secções destas subdivisões, letras maiúsculas, e em quinto, como subsecções destas, letras minúsculas.
Alem destas subsecções Brunet faz ainda outras subdivisões específicas sem qualquer notação especial, por exemplo : na classe
de História, V-História moderna, Generalidades ( E u r o p a ) . 1.
História da França, K-História particular da França para cada
reinado, a-Ramo dos Bourbons, e como subsecções desta, Henrique IV (1580-1610).
Em esquema teríamos :
Classe principal
I — Divisão de classe.
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1 — Subdivisão de classe.
A — Secção de subdivisão.
a — Subsecção de secção.
Exemplificando :
História.
I — Prolegômenos feiatóricos.
2 — Viagens.
Q — Viagens na Ásia.
c — Arábia, Mar Vermelho.
IV • - CLASSES DE ASSUNTOS - Brunet estabeleceu
em seu sistema 5 classes principais :
Teologia.
Jurisprudência.
Ciências e Artes.
Belas Artes.
História.
Teologia : Esta classe Brunet a conservou quase corno se
encontra nos catálogos de Gabriel Martin. Mas, diz Brunet, em
vista da necessidade de um lugar para as obras filosóficas modernas sobre a divindade e seus cultos foi estabelecido um apêndice
anexado à classe.
Esta classe apresenta as seguintes divisões :
I — Santas Escrituras.
1. Textos e versões.
2. Intérpretes das Santas Escriturai).
3. Filologia sagrada.
II - - Liturgia.
.1 . Tratados sobre os ritos e cerimônias da Igreja.
2. Coleções de liturgias em diferentes línguas,
etc.
III — Concilios.
1. Tratados sobre os Concilios e Sínodos.
2. Coleções dos Concilios.
etc.
IV - Papas.
l . Introdução ao estudo dos Papas.
2. Coleções, extratos e fragmentos das obras dos
Papas,
etc.
V — Teólogos.
1. Teologia escolástica e dogmática.
2. Teologia moral,
etc.
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VI — Opiniões singulares.
1. Ochin, Postei, Bruno-Nolano, etc.
2. Iluminados e outros fanáticos.
VII — Religião judaica.
Doutrinas, cultos, instituições.
VIII — Religiões dos povos orientais.
1. Livros sagrados dos diferentes povos.
2. Maometismo.
etc.
IX - Apêndice à Teologia.
l . Deistas e incrédulos.
2. Ateus.
Jurisprudência : Em vista do grande número de obras aparecidas sobre direito é natural que tenha uma classe à parte, comenta Brunet.
Esta classe apresenta as seguintes divisões:
Introdução.
A. História da legislação e dos tribunais.
B. Estudo do Direito.
C. Filosofia do Direito.
D. Dicionários e tratados gerais.
I — Direito da natureza e das gentes.
1. Tratados gerais.
2. Direito internacional.
3. Obras especiais sobre os direitos das gentes.
II — Direito político.
III — Direito civil e direito criminal.
1. Generalidades.
2. Direito dos povos antigos, exceto romanos.
3. Direito romano,
etc.
IV — Direito canônico ou eclesiástico.
l . Introdução.
2. Cartas dos Papas, Cânones, Bulas, etc.
etc.
Ciências e artes : Esta classe demonstra o critério antigo de
se classificar as ciências e as artes numa só classe ; mostra o atraso
das ciências naquela época.
I — Ciências filosóficas.
l . Introdução, história e dicionários.
2. Filosofia geral e miscelânea,
2. Filosofia geral e miscelânea,
etc.
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II — Ciências Físicas e Químicas,
l . Física propriamente dita.
2. Química.
III — Ciências naturais.
l . Generalidades.
2. Geologia.
3. Botânica.
4. Zoologia ou História Natural dos animais.
Zoologia especial :
A. Mamalogia.
B. Mamíferos em geral,
etc.
5. Miscelânea de História Natural,
etc.
IV — Ciências médicas.
l . Introdução.
2. Tratados gerais.
3. Anatomia.
4. Fisiologia,
etc.
V — Ciências matemáticas,
l . Generalidades.
2. Matemáticas puras.
3. Matemáticas aplicadas.
VI — Artes.
1. Mnemônica, ou Arte da Memória.
2. Escrita e outros meios de representar a palavra,
etc.
VII — Artes mecânicas; profissões.
VIII — Exercícios ginásticos.
IX — Jogos diversos.
Belas Artes : Esta classe apresenta as seguintes divisões :
I — Lingüística.
l . Introdução.
2. Línguas européias antigas e moderna;,.
3. Línguas asiáticas,
etc.
II — Retórica.
Retóricos :
l . Introdução.
2. Retóricos gregos,
etc.
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Oradores :
1. Oradores gregos.
2. Oradores latinos antigos,
etc.
III — Poesia.
1. Poesias em diferentes línguas.
2. Poetas gregos.
3. Poetas latinos,
etc.
III - - Poesia (2." parte) .
Poesia dramática :
l . História Geral dos teatros, etc.
2. Poetas dramáticos gregos,
etc.
IV — Ficção em prosa.
1. Apólogos ou fábulas em diferentes línguas.
2. Romances, contos e novelas.
Apêndice à classe IV :
1. Facécias e peças burlescas.
2. Dissertações singulares, etc.
V — Filologia.
1. Filologia propriamente dita.
2. Sátiras gerais e sátiras pessoais.
VI — Diálogos e conversas.
VII — Epistológrafos.
1. Epistológrafos gregos.
2. Epistológrafos latinos antigos,
etc.
VIII - Polígrafos.
1. Polígrafos gregos.
2. Polígrafos latinos antigos,
etc/
IX — Coleções de obras e extratos de diferentes autores :
compilações, miscelâneas.
História : Esta classe tem as seguintes divisões :
I — Prolegômenos históricos.
l . Tratados sobre a maneira de escrever e de estudar
a história ; filosofia da história, atlas históricos,
dicionários.
2. Geografia.
3. Viagens.
4. Cronologia.
II — História universal antiga e moderna.
III '— História das religiões e das superstições.
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IV — História antiga.
1. Origens das nações.
2. História geral e particular dos povos antigos,
etc.
V — História moderna.
Generalidades.
Europa.
l . História da França,
etc.
Ásia.
1. História geral.
2. História dos árabes e do islamismo,
etc.
África.
l . História geral.
2. História do Egito e da Núbia,
etc.
Américas,
l . História geral.
2. América Setentrional,
etc.
3. América 'Meridional.
A. Brasil e Guianas,
etc.
VI — Paralipômenos históricos.
1. História da cavalaria e da nobreza.
2. História das solenidades, pompas e cerimônias públicas .
3. Arqueologia.
3. Arqueologia, 2.11 parte (arqueografia) .
4. História literária.
5. Biografia.
6. Bibliografia.
Miscelânea e dicionários enciclopédicos.
Notícia dos principais jornais literários e científicos e
sobre alguns jornais políticos franceses.
1. Jornais franceses.
2. Jornais escritos em latim.
3. Jornais estrangeiros.

CAPITULO IV

CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY

NOTA : Em virtude do sistema de Brunet ter apenas interesse histórico limitamo-nos, neste trabalho, a citar as classes
de assunto e suas divisões, omitindo as demais.
A nossa finalidade ao descrever a classificação de Jacques
Charles Brunet foi tornar conhecido um sistema que teve grande
aceitação em fins do século passado e início deste.
101.744

F. 5

I — INTRODUÇÃO — A classificação que maior sucesso
alcançou em todo o mundo foi, sem dúvida alguma, a classificação
de Melvil Dewey; tal a sua projeção que o Congresso Internacional de Bibliografia, reunido em Bruxelas, em 1895, adotou-a,
introduzindo algumas modificações principalmente sinais de correlação de assuntos. De acordo com o A. L. A. Buletin (Boletim
da Associação dos Bibliotecários Americanos) de setembro de
1926, pag- 167, H.000 bibliotecas usavam o sistema de classificação de Dewey nesse ano, não só bibliotecas americanas como
européias, asiáticas, autralianas, africanas, etc. O sistema já foi
traduzido, intregalmente ou em partes, para as principais línguas:
francês, alemão, italiano, português, espanhol, norueguês, russo,
húngaro, boêmio, chinês e japonês. É usado indistintamente em
bibliotecas públicas, particulares, escolares, especializadas; e os
seus 61 anos de aplicação demonstram a eficiência do sistema.
Realmente, a flexibilidade do sistema decimal, a universalidade
de sua notação fazem dele uma classificação fácil de se aplicar
e de resultados excelentes.
A classificação decimal procura ser mais prática do que propriamente científica. Como todas as classificações, é arbitrária.
Mas supera-as todas pela sua feição prática, pela facilidade de
sua aplicação e, sobretudo, pela flexibilidade de suas subdivisões.
II ~ HISTÓRICO — Melvil Dewey (1851-1931) ainda
era estudante e auxiliar de bibliotecário em Amherst College,
Massachussets, quando em 1873 teve a idéia de estabelecer as
bases para uma classificação bibliográfica. Dedicou-se inteiramente à concretização de sua idéia, estudando todos os trabalhos
aparecidos até então em centenas de livros e panfletos e visitando mais de 50 bibliotecas. Só em 1876 é que apareceu a primeira edição de sua obra sob o título A classification and subject
index for cataloguing and arranging the books and pamphlets
of a library (Massachussets, Amherst); esta primeira edição foi
publicada anonimamente. No mesmo ano apareceu um resumo
na Public libcaries of the United States of America.
A classificação bibliográfica decimal não é criação de Dewey.
O primeiro bibliotecário a empregar a classificação decimal foi
La Croix du Maine, que a usou na Biblioteca Real da França,
durante o reinado de Henrique III; La Croix du Maine classifi-
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cou 10.000 obras em 100 estantes, mais ou menos em 1583; a
existência do sistema decimal, contudo, é anterior a La Croix du
Maine ; na sua época já era bastante conhecido, cabendo-lhe apenas
a prioridade na aplicação. Em 1856, Shurtleff escreveu uma obra
sobre classificação decimal A decimal system for the arrangement
and administration of libraries (Boston, 1856). Shurtleff, como
La Croix du Maine, classificou decimalmente apenas as estantes
dos livros.
Francis Bacon e James Duff Brown também usaram a classificação decimal ; a Bodeian Library, inglesa, merece menção como
uma das pioneiras a adotar a classificação decimal.
A obra de Dewey se baseou r.? de W- T. Harris, continuador da classificação de Bacon; logo, podemos dizer que a obra
de Bacon é realmente a base da classificação de Melvil Dewey.
W. T. Harris, filósofo e educador americano, de ^t. Louis,
apenas inverteu ^ ampliou a classificação de Bacon, adotando-a
ao catálogo de sua biblioteca, a St. Louis Public School Library
(1870). Se examinarmos as classes principais da classificação de
Dewey notamos que são as mesmas de W. T. Harris, aperfeiçoadas e ampliadas.
Realmente, enquanto as classes de W. T. Harris são:
Ciência:
Filosofia.
Religião.
Ciências políticas e sociais.
Ciências naturais.
Ciências aplicadas.
Arte:
Belas Artes.
Poesia.
Ficção.
Miscelânia literária
História:
Geografia e viagens.
História civil.
Biografia.
Miscelânea.
As classes de Melvil Dewey são:
Obras gerais.
Filosofia.
Religião.
Sociologia.
Filologia.
Ciências Puras.
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Ciências Aplicadas.
Belas Artes.
Literatura.
História.
As classes principais da classificação de Bacon, na qual Harris
se baseou, são :
Memória :
História :
Natural.
Civil.
Imaginação :
Poesia :
Narrativa.
Dramática.
Parabólica.
Razão :
Filosofia :
Divina.
Natural.
Humana.
Teologia.
Invertendo-as temos :
Filosofia.
Poesia.
História.
Vemos, por conseguinte, que são as mesmas de Harris :
Ciência (Filosofia) .
Arte.
História.
A aceitação do sistema de Dewey foi universal. As edições
sucederam-se. 13/e'dições já foram impressas, e de 42 páginas
(l. 11 edição) passou a 1.647 páginas (última edição, Memorial
Edition, 1932).
Inicialmente Dewey ideou para a sua classificação apenas
três classes ; depois passou para 7 e finalmente adotou o sistema
decimal com dez classes de assuntos principais.
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Pelo quadro abaixo podemos observar o desenvolvimento da
obra de Dewey ; em cada nova edição o sistema foi melhorado,
ampliado e revisto :
Data

Tga pref
Introrl.

2
3

1876
1885
1888

12
66
4

4
5

1891
1894

B

7
S

Kdiçíío
1

Esquemas

índice

Total

Exemplares

162
227

13

18
86
185

42
314
416

1 . 000
500
500

41
41

234
238

191
191

466
467

1.000
2.000

1899
1911

41
48

260
420

210
324

51 1
792

7.600
2.000

1913

48

462

340

850

•2 . 000

9

1015

48

465

342

856

3.000

10

1919

48

517

374

936

4.000

11

1922

61

551

376

988

12

1927

67

683

491

1243

13

1932

67

902

678

1467

.-> ooo
8.000 ( e mais em 1930)
1 . 340
8.000

III — BASE DO SISTEMA ~ Admitindo-se que a totalidade dos conhecimentos humanos possa ser representada pela
unidade, esta pode comportar dez divisões ; cada divisão que significa um décimo do total recebe um símbolo (neste caso um dos
dez algarismos arábicos) .
Exemplo :

0,000 obras gerais.
0,100 filosofia.
O zero inicial e a vírgula são desprezados.
Estas divisões por sua vez comportam subdivisões que virão
representadas na classe decimal imediata. Estas divisões comportam dez secções, e assim por diante.
Dewey emprega sempre três algarismos para representar as
classes de assunto (000 obras gerais, 100 filosofia, 200 religião,
etc.) e nunca um só algarismo como a classificação decimal de
Bruxelas (O obras gerais, l filosofia, 2 religião, etc.) . Um algarismo à direita do número classificador forma um novo grupo
sem entretanto mudar a classificação já estabelecida. O zero indica sempre o ponto de vista geral do assunto ; indica também que
o processo da classificação muda no zero ; o ponto decimal vem
sempre depois do terceiro algarismo e serve para a classificação
minuciosa.
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A classificação de Dewey está dividida em 10 classes principais de assuntos :
000 Obras gerais.
100 Filosofia.
200 Religião.
300 Ciências sociais.
400 Filologia.
500 Ciências puras.
600 Ciências aplicadas.
700 Belas Artes.
800 Literatura.
900 História.
As classes são formadas por divisões :
500 Ciências puras.
510 Matemática.
520 Astronomia.
530 Física.
540 Química.
550 Geologia.
560 Paleontologia.
570 Biologia.
580 Botânica.
590 Zoologia.
As divisões são formadas poi secções :
510 Matemática.
511 Aritmética.
512 Álgebra.
513 Geometria.
514 Trigonometría.
515 Geometria descritiva.
516 Geometria analítica.
517 Cálculo.
518 (Classe ainda vaga).
519 Probabilidades.
As secções ainda podem ser divididas, apresentando então
subsecções; estas são separadas pelo ponto decimal (e podem
por sua vez serem subdivididas até onde se queira) . Por exemple
500
Ciências puras.
510
Matemática.
512
Álgebra.
512.1 Sistema de álgebra.
512.2 Equações numéricas.
512.21 Equações do 1.° ao 4." graus.
512.23 Equações indeterminadas.
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512.3
512A

Equações algébricas.
Séries, frações, binômio etc.
etc.

IV — NOTAÇÃO — À notação de classe do sistema de
Dewey é a mais simples possível ; são empregados apenas números arábicos. O sistema sendo de base decimal facilita grandemente o desenvolvimento das classes até onde se queira chegar
pela simples escrituração de números em ordem decimal ; pode-se
classificar tão pormenorizadamente quanto necessário for.
Para a notação de livro é hábito empregar-se a tabela de
Cutter, que estabelece notações de autor, título, volume, etc.
Dewey, entretanto, estabelece uma notação para datas, que, por
acharmos preferível à de Cutter, transcrevemos aqui :
A Era antes de Cristo

B l ( D . C . ) — 999
C 1000-1499
D 1500-1599
E 1600-1699
F 1700-1799
G 1800-1809
H 1810-1819
I 1820-1829
J 1830-1839
K 1840-1849
L 1850-1859
M 1860-1869
N 1870-1879
O 1880-1889
P 1890-1899
Q 1900-1909
R 1910-1919
S 1920-1929
T 1930-1939
U 1940-1949
V 1950-1959
W 1960-1969
X 1970-1979
Y 1980-1989
Z 1990-1999
Para se obter o ano certo é suficiente acrescentar o último
número do ano que se quer individualizar à letra correspondente.
Por exemplo :

M4 — 1864
M5 — 1865
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R7
R9
S2
T8
Ul
U2

1917
1919
1922
1938
1941
1942

Quando aparecerem livros com o mesmo ano de publicação
empregam-se letras romanas minúsculas após os números. Se
tivermos, por exemplo, 6 livros com a mesma data de publicação
(1913) teremos :
R3
1." livro
2." livro
R3a
3." livro
R3b
4." livro
R3c
etc.
Para os anos compreendidos nos séculos entre as letras A c
C acrescentam-se, ao invés de l número, 3 números ; um livro
aparecido em 1497, por exemplo, terá a seguinte notação : C497.
Para os livros compreendidos nos séculos entre as letras D e G
acresceníam-se 2 números; um livro impresso em 1657 terá para
notação de data E57, e um livro impresso em 1789 terá F89.
V ~ CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA - Duas características importantes apresenta a classificação decimal de
Dewey :
l. 11 Flexibilidade. O uso dos números em forma decimal permite
uma classificação tão pormenorizada até onde se queira. Exemplificando :
200 Religião.
260 Cristianismo.
268 Escolas dominicais; educação religiosa.
268.4 Organização escolar.
268.6 Sistemas, métodos de estudo e ensino.
268.68 Trabalho manual.
268.685 Trabalho decorativo.
etc.
600 Ciências aplicadas.
620 Engenharia.
621 Mecânica geral.
621.3 Eletrotécnica.
621.33 Tração elétrica.
621.331 Generalidades.
621.3312 Sistemas.
621.33143 Corrente alternada.
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621.331431 Monofase.
621.33H32 Difase.
etc.
2." Universalidade. Sendo empregados apenas números arábicos na notação a leitura pode ser considerada universal ; o índice em ordem alfabética remete os assuntos para as respectivas
classes em números arábicos, tornando-o accessivel a qualquer
pessoa.
Estas duas características do sistema decimal, e mais ainda
a facilidade de adoção em qualquer biblioteca, fazem da classificação de Dewey a mais prática e a mais eficiente das classificações que já teem aparecido. A classificação decimal universal,
de Bruxelas, que pretendeu modificar e ampliar a de Dewey é
de aplicação mais difícil, em virtude do grande número de sinais
empregados ; estes embora tenham a sua utilidade, tornam a notação mais complexa e de leitura mais árdua ; é por isso que a
classificação de Bruxelas, mais indicada para classificar idéias
do que obras, é mais aconselhável para bibliotecas muito especializadas.

senta as classes com as suas divisões o terceiro apresenta as classes principais, as divisões e as secções ; e, finalmente, o quarto
inclue as tabelas completas da classificação com todas as classes,
divisões, secções e subsecções.

VI - ÍNDICE DOS ASSUNTOS - O índice dos assuntos
é considerado por Dewey a parte principal do sistema de classificação ; facilita grandemente o uso desta ; apresenta palavras
sinônimas ou semelhantes, enviando os assuntos para os números
correspondentes à localização daqueles dentro dos esquemas da
classificação. O índice inclue 43.000 entradas diversas; remete
para os assuntos correspondentes os que são encarados sob diversos pontos de vista. Exemplo : o assunto órfãos :
sob o ponto de vista da arquitetura dos asilos é
remetido para 725.57 (Arquitetura de hospitais e asilos);
sob o ponto de vista das instituições para órfãos
será remetido para 362.73 (Associações e instituições
beneficentes e sociais);
sob o ponto de vista do estudo da criança será remetido para 136.767 (Alma e corpo, antropologia científica) ou para 159.922767 (Psicologia);
sob o ponto de vista da educação dos órfãos será
remetido para 37.966 (Classe geral de educação);
sob o ponto de vista de pensões para órfãos será
remetido para 371.966 (Classe geral de educação);
centes e sociais) .
VII — TABELAS DE ASSUNTOS - As tabelas de assuntos apresentam-se em quadros sumários. O primeiro sumário consta das 10 classes principais de assuntos ; o segundo apre-
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VIII - DIVISÕES COMUNS ~ A classificação de Dewey
estabelece divisões comuns que podem ser aplicadas a qualquer
classe, divisão, secção ou subsecção de assuntos.
Estas divisões comuns foram elaboradas por Dewey de acordo com os sinais de correlação do sistema decimal de Bruxelas.
São as seguintes
l . — 000 Subdivisões comuns de miscelâneas :
0001
Relação.
0002
Fontes literárias, etc.
0003 Administração.
00031 Estatísticas.
00032 Finanças.
00033 Contratos, especificação.
00036 Trabalho.
000363 Pessoal.
etc.
00037 Leis, regulamentação.
00038 Patentes.
00039 Relatórios.
0004 Língua em que o livro está escrito (subdividida como
400).
0005 a 0007 Reservado para subdivisões analíticas para assuntos individuais.
2. — 0 0 Subdivisões baseadas no ponto de vista :
001 Ponto de vista especulativo.
002 Ponto de vista da realização.
003 Ponto de vista econômico.
004 Ponto de vista do uso.
005 Ponto de vista de moveis e utensílios.
006 Ponto de vista de locação.
007 Ponto de vista individual.
008 Ponto de vista da organização.
009 Ponto de vista social e moral.
3. — O Divisões de forma — São as mais empregadas :
01 Teoria, filosofia.
02 Compêndios; manuais.
03 Dicionários, enciclopédias.
04 Ensaios, leituras.
05 Periódicos.

76

SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO

06
07
08
09

Sociedades, associações, organizações.
Estudo e ensino.
Poligrafia, coleções.
História.

Assim um periódico sobre um determinado assunto terá o número correspondente ao assunto seguido de 05; por exemplo:
saúde pública tem para notação de classe 614 ; um periódico
sobre saúde pública será 614.05; se, porem, o número do assunto terminar em zero não há necessidade de se repetir o número
zero ; exemplo : 590 é a notação de zoologia : um periódico sobre
zoologia será 590.5 e não 590.05; um dicionário sobre engenharia terá por símbolo 620.3 e um periódico sobre o mesmo
assunto, 620.5. Ainda outro exemplo :
500 Ciências puras.
501 Teoria das ciências puras.
512 Álgebra.
512.01 Teoria da álgebra.
512.2 Funções numéricas.
512.201 Teoria das equações numéricas.
Estas divisões de forma podem ainda ser mais pormenorizadas ; por exemplo :
01
011
012
014
0142
015
016
03
04
05
059
06
061
062
0621
0623
07
071

Teoria, filosofia.
Concepção geral.
Classificação.
Língua.
Etimologia.
etc.
Teorias baseadas nas ciências puras.
Miscelânea de teorias,
etc.
Compêndios, manuais.
Dicionários, enciclopédias.
Ensaios, leituras.
Periódicos.
Almanaques.
Sociedades, associações, organizações.
Organizações oficiais.
Organizações não oficiais.
Organizações internacionais.
a 0629 Organizações regionais (divididas como 930999).
Estudo e ensino.
Escolas, cursos.
etc.

08
081
082
0821
08212
09
0901
0902
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Poligrafia.
Poligrafia individual.
Poligrafia coletiva.
Bibliotecas.
Antologias.
etc.
História.
História antiga.
História medieval,
etc.

IX — DIVISÕES GEOGRÁFICAS ~ Qualquer assunto
pode ser 'ividido geograficamente, quando necessário, adicionando-se os números geográficos :
4
5
6
7
8
9

—
—
—•
—
—
—

Europa.
Ásia.
África.
América do Norte.
América do Sul.
Oceania,

ou, ainda, podem ser subdivididas como as classes de História (930-999) da seguinte maneira : omitindo-se o número 9
da classe de História (930-999) e substituindo-o pela notação da
classe que se quer subdividir. Por exemplo : História da França
é 944 na classe de história ; atlas tem para notação 912 ; logo,
omitindo-se o número 9 da classe de História da França) e substituindo-o pelo número 912 temos 912.44, que significa Atlas da
França. O número correspondente a Colégios é 378 e Estado de
Nova York tem para notação 974.7 (na classe de história) ;
omitindo-se o número 9 e substituindo-o pelo 378 temos 378.747
que significa : Colégios de Nova York.
Dewey enumera em tabela anexa todos os assuntos que
podem ser subdivididos geograficamente.
X - LÍNGUAS E DIVISÕES FILOLÓGICAS - Dewey
estabelece uma tabela com todas as línguas que teem notação especial na sua classificação ; estas podem, todas, ser subdivididas
como a classe 420 (Filologia inglesa). De acordo com a numeração deste esquema pode-se estabelecer qualquer notação, bastando para isso substituir a inicial de uma língua pela inicial que
está estabelecida no esquema. Assim, por exemplo, na classificação geral Sintaxe da Língua Inglesa tem para notação 425.2 ;
Língua Francesa tem para notação 440 ; por conseguinte substítuindo-se 42 por 44 temos 445.2, o que significa Sintaxe da Língua
Inglesa; Língua Hebraica tem para notação 492.4; sendo a
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Sintaxe da Língua Inglesa 425.2, teremos para a sintaxe da Língua
Hebraica, substituindo-se 42 (língua inglesa) por 492.4 (língua
hebraica) 492.452.
O esquema estabelecido por Dewey para as línguas nada mais
é do que um índice em ordem alfabética das notações estabelecidas para as filologias das línguas na classe 400 (filologia) :
429
Anglo-saxão.
492.7 Árabe.
42
Inglês.
48
Grego.
46
Espanhol.
469 Português,
etc.
A classe 420 é reservada para a filologia inglesa :
420 Filologia inglesa.
421
Ortografia inglesa.
421.1 Alfabeto,
etc.
Etimologia, derivação.
422.1 Origens da língua inglesa.
422.2 Prefixos, sufixos,
etc.
423 Lexicologia, dicionários, idiomas.
424
Sinônimos, homônimos.
425
Gramática,
425.1 Morfologia.
426
Prosódia.
426.2 Versificação.
426.4 Figuras de prosódia.
427
Dialetos,
etc.
Para estabelecermos as divisões para a Filologia italiana, por
exemplo, é suficiente substituir 42 (filologia inglesa) pelo número correspondente a filologia italiana (45) :
450 Filologia italiana.
451
Ortografia italiana.
451 .1 Alfabeto italiano,
etc.
Etimologia, derivação.
452.1 Origens da língua italiana.
452.2 Prefixos, sufixos,
etc.
453
Lexicologia, dicionários, idiomas.
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Sinônimos, homônimos.
Gramática italiana.
Morfologia.
Prosódia.
Versificação.
Figuras de prosódia.
Dialetos italianos,
etc.

Pode-se ainda subdividir qualquer língua pelas divisões filológicas estabelecidas por Dewey em anexo. Estas divisões filológicas nada mais são que as subdivisões estabelecidas para a
língua inglesa (420) e aplicadas igualmente a qualquer idioma ;
exemplo :
18
16
516
7
83
55

Abreviaturas.
Acentuação, pronúncia.
Adjetivos.
Arcaísmos.
Erros de pronúncia.
Nomes, sintaxe,
etc.
428.3 Erros de pronúncia na língua inglesa.
438.3 Erros de pronúncia na língua alemã.
448.3 Erros de pronúncia na língua francesa.
469.83 Erros de pronúncia na língua portuguesa,
etc.
XI — LITERATURAS - - A literatura de qualquer país
pode ser subdividida como a literatura inglesa :
1 Poesia.
2 Drama.
3 Ficção.
4 Ensaios.
5 Oratória.
6 Epistolografia.
7 Sátiras, humorismo.
8 Miscelânea literária.
Substitue-se a notação da literatura inglesa (820) pela notação correspondente à literatura que se quer subdividir. Exemplo:
821.04 significa Baladas inglesas; se quisermos a notação de
Baladas espanholas basta substituir a notação da literatura inglesa
(820) pela notação da literatura espanhola (860) ; teríamos,
então a seguinte notação para Baladas espanholas : 861.04.

XII - CARACTERES MNEMÔNICOS — São usados
principalmente para as classe de Filologia, Literatura e História.
Exemplo : China é sempre representada por l :
931 — História antiga da China.
951 — História moderna da China.
Inglaterra corresponde ao número 2, Alemanha ao número 3,
França ao número 4, Itália ao número 5, Espanha ao número 6,
Rússia ao número 7, Ásia ao número 5, etc. Se bem que Itália
sempre seja 5. este número pode significar outras coisas ; por
exemplo, 5 significa também periódicos, Ásia, Oratória, etc.
XIII — CLASSES DE ASSUNTO — As classes principais da classificação de Dewey e suas divisões são as seguintes:
Classe 000 — Obras gerais
000 Obras gerais. Prolegômenos.
010 Bibliografia.
020 Biblioteconomia.
030 Enciclopédias.
040 Ensaios. Coleções.
050 Periódicos gerais.
060 Sociedades científicas. Museus.
070 Jornalismo. Jornais.
080 Poligrafias. Bibliotecas especializadas.
090 Livros raros.
Classe 100 — Filosofia
100 Filosofia.
110 Metafísica.
120 Tópicos especiais de metafísica.
130 Corpo e alma.
140 Sistemas filosóficos e doutrinas filosóficas.
150 Psicologia.
160 Lógica. Dialética.
170 Ética.
180 Filósofos antigos.
190 Filósofos modernos.
Classe 200 — Religião.
200 Religião.
210 Teologia natural.
220 Bíblia'.
230 Doutrina. Dogma. Teologia.
240 Práticas religiosas. Devoção.
250 Homílias. Pastorais.
260 Igreja : instituições e obra.
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270 História geral da Igreja.
280 Igrejas e seitas cristãs.
290 Religiões não-cristãs.
Classe 300 — Ciências sociais. Sociologia
300 Ciências .sociais. Sociologia.
310 Estatística.
320 Ciências políticas.
330 Economia. Economia política.
340 Direito.
350 Administração.
360 Associações e instituições.
370 Educação.
380 Comércio. Comunicações.
390 Usos e costumes. Folclores.
Classe 400 — Filologia.
400 Filologia.
410 Filologia comparada.
420 Língua inglesa. Língua anglo-saxônica.
430 Língua alemã e outras línguas teutônicas.
440 Língua francesa. Provençal.
450 Língua italiana. Românico.
460 Língua espanhola. Língua portuguesa.
470 Língua latina e outras línguas itálicas.
480 Língua grega e outras línguas helênicas.
490 Outras línguas.
Classe 500 — Ciências puras.
500 Ciências puras.
510 Matemática.
520 Astronomia.
530 Física.
540 Química.
550 Geologia.
560 Paleontologia.
570 Biologia. Antropologia
580 Botânica.
590 Zoologia.
Classe 600 — Ciências aplicadas.
600 Ciências aplicadas.
610 Medicina.
620 Engenharia.
630 Agricultura.
640 Economia doméstica.
650 Comunicação. Comércio
1U1.744

F. C
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660 Tecnologia química.
670 Manufaturas.
680 Artes e ofícios.
690 Construção.
C/asse 700 — Belas Artes.
700 Belas Artes.
710 Arquitetura de jardins.
720 Arquitetura.
730 Escultura.
740 Desenho. Decoração.
750 Pintura.
760 Gravura.
770 Fotografia.
780 Música.
790 Divertimentos.
Classe 800 — Literatura.
800 Literatura.
810 Literatura Americana.
820 Literatura inglesa. Literatura Anglo-Saxônica.
830 Literatura alemã e outras Literaturas Teutônicas.
840 Literatura francesa. Literatura Provençal.
850 Literatura italiana. Literatura Românica.
860 Literatura espanhola. Literatura Portuguesa.
870 Literatura latina e outras literaturas itálicas.
880 Literatura grega e outras literaturas helênicas.
890 Outras literaturas.
C/asse 900 — História.
900 História.
910 Geografia. Viagens.
920 Biografia.
930 História antiga.
940 História moderna da Europa.
950 História moderna da Ásia.
960 História moderna da África.
970 História moderna da América do Norte.
980 História moderna da América do Sul.
990 História moderna da Oceania e das regiões polares.

CAPITULO v
CLASSIFICAÇÃO EXPANSIVA DE CUTTER

!

I — HISTÓRICO — Depois da classificação de Dewey, os
sistemas de classificação bibliográfica que maior sucesso obtiveram
nos Estados Unidos e mesmo no exterior, foram, no século passado, a classificação expansiva e a classificação da Biblioteca do
Congresso de Washington.
O sitema de Charles Ammi Cutter, a classificação expansiva,
é anterior à classificação da Biblioteca do Congresso ; está baseado na classificação de Bacon, sendo, em linhas gerais, esta
mesma, apenas invertida. -É uma classificação do tipo filosófico
e não do tipo prático ; entretanto é para livros e não para conhecimentos .
Começou a aparecer em 1891 e é considerada pelos críticos
como das mais valiosas e eruditas classificações para grandes bibliotecas de caráter geral.
Cutter era bibliotecário do Boston Athenaeum e ideou a sua
classificação para a biblioteca deste colégio, que possuia mais ou
menos 170.000 volumes. A morte levou-o repentinamente quando
confeccionava a sétima expansão do sistema, que foi continuada
por diversos intelectuais sob a direção de seu sobrinho, W. P.
Cutter ; este que tinha trabalhado como auxiliar de Cutter não
conseguiu levar avante a obra, pois faleceu antes de a terminar.
Até hoje a classificação não foi mais continuada.
A palavra classificação expansiva provem do fato de terem
sido os esquemas desenvolvidos gradualmente, seguindo de perto
o desenvolvimento natural da biblioteca, pois Cutter achava que
a classificação devia acompanhar o desenvolvimento da biblioteca ;
é por este motivo que ele estabeleceu os diversos esquemas para
as diversas fases do crescimento de uma biblioteca.
II — BASE DO SISTEMA — Conforme já dissemos está
baseado, mais ou menos, na classificação de Bacon ; apresenta
26 classes que são divididas em 26 partes que, por sua vez, apresentam divisões ; estas ainda podem ser subdivididas em secções.
dando um total de 18.000 assuntos ; as divisões ainda podem ser
aumentadas tornando assim a classificação expansiva até onde se
queira chegar.
Em 1897 Cutter defendendo a sua classificação na Conferência Internacional de Bibliotecários dizia :
l
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"A classificação expansiva segue sempre a idéia evolucionista ; em história natural as partes de cada assunto aparecem na
mesma ordem que, segundo a teoria evolucionista, teriam aparecido na criação. A ciência vai do simples para o complexo, do
número e espaço, da matéria e força, para a matéria e vida ; a
botânica vai dos criptógamos para os fanerógamos ; a zoologia
dos protozoários para os primatas, terminando com a antropologia.
As artes gráficas seguem a história do livro, desde a sua produção (pelo autor, conteúdo, impressão e encadernação) sua distribuição (pela casa publicadora, pelo editor), até à sua arrumação e uso nas bibliotecas públicas e particulares, terminando
com a descrição do livro, isto é, bibliografia dividida em bibliografia geral, bibliografia nacional, por assunto e seletiva. A economia segue também a ordem natural : população, produção, distribuição dos produtos, redistribuição, propriedade, consumo. As
belas artes estão agrupadas em artes sólidas : arquitetura de
jardins, arquitetura, escultura, fundição ; artes planas : pintura,
gravura, etc.; e artes mistas que são as artes decorativas e artes
semi-industriais.
Como exemplos lógicos, ou arranjo natural, temos: Bíblia
entre judaísmo — ao qual pertence o Velho Testamento — e o
cristianismo, cujo livro sagrado forma a segunda parte ; história
da Igreja entre teologia cristã e história ; estatística entre geografia e economia ; música entre artes recreativas e belas artes".
III — NOTAÇÃO — A notação, pode-se dizer, é uma notação literal em ordem alfabética ; são usadas letras para todos os
assuntos ; as classes principais são representadas por letras maiúsculas e as divisões, os pequenos assuntos por letras minúsculas
adicionadas às maiúsculas das classes principais. As subdivisões
são dadas, por conseguinte, pelas vinte e seis letras minúsculas,
ao passo que as classes principais são dadas pelas vinte e seis
maiúsculas ; exemplo :
F História.
Fv Heráldica.
São usados também números para dois fins : para as divisões
de forma e para a classificação por regiões. Por exemplo :
Fv
Heráldica.
Fv45 Heráldica inglesa.
Fv35 Heráldica italiana.
Os números 45 e 35 são respectivamente os números da Inglaterra e da Itália.
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Para classificação quanto à forma temos :
F História.
F2 Bibliografia da história.
C Zoologia.
C2 Bibliografia da zoologia.
0 número 2 é o caráter mnemônico das divisões de forma para
bibliografia de assunto.
Os números servem, pois, para discriminar países, cidades,
regiões, e divisões de forma, dando ao sistema um caráter prático
e servindo ainda de caracteres mnemônicos.
IV — DIVISÕES DE FORMA — Estas divisões assemelham-se às de Dewey ; são mnemônicas e podem ser aplicadas a
qualquer assunto :
1 Teoria.
2 Bibliografia.
3 Biografia.
4 História.
5 Dicionários.
6 Manuais, etc.
7 Periódicos.
8 Sociedades.
9 Coleções.
A aplicação destas divisões é simples e prática ; dispensa
maiores comentários.
V — DIVISÕES GEOGRÁFICAS — (divisões por localidades). No sistema de Cutter, à parte, vem impressa uma lista
para subdivisões geográficas cujos números podem ser adicionados a qualquer assunto que necessite ser subdividido histórica
ou geograficamente. Esta é uma das partes importantes do sistema. Assim: G — Geografia; 45 é o número da Inglaterra,
logo G45 — Geografia da Inglaterra.
As letras F — História, e G — Geografia apresentam-se
subdivididas por números arábicos em forma decimal. Estas classes não são, portanto, subdivididas por letras como as outras.
Como exemplo temos :
F História (universal) .
F 01 a F 07 — Períodos da história.
F 11 a F 9 9 — História (regiões, países).
Os números teem sempre o mesmo significado sendo mnemônicos :
F45 História da Inglaterra.
F451 História da Inglaterra — Período britânico.
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F452 História da Inglaterra — Período normando.
G45 Geografia da Inglaterra.
G451 Geografia da Inglaterra — Período britânico.
G452 Geografia da Inglaterra — Período normando.
Estas divisões por localidades apresentam ainda outra vantagem qual seja a da reunião de assuntos sob uma determinada região ; para isso basta colocar os números antes das letras :
45F
História da Inglaterra.
45G
Geografia da Inglaterra.
45Br Religião na Inglaterra.
45W Arte inglesa.
35F
História da Itália.
35G
Geografia da Itália.
35Br
Religião na Itália.
35W Arte italiana.
A literatura e a história da literatura dos países podem também ser divididas histórica ou geograficamente :
Y
Literatura.
Zy
História da literatura.
Y35 Literatura italiana.
Zy35 História da literatura italiana.
Y45 Literatura inglesa.
Zy45 História da literatura inglesa.

dual do primeiro ; assim, as tabelas foram sendo criadas gradativamente e devem ser aplicadas, naturalmente, de acordo com o
crescimento da biblioteca ; as tabelas confeccionadas depois da
primeira são o desenvolvimento desta. O esquema completo e
mais ampliado, o sexto, é, por conseguinte, a classificação geral
de Cutter. O sétimo está inacabado e até hoje ainda não foi
continuado. O sexto esquema apresenta 24 classes principais,
sendo três vezes maior que o primeiro que constava de oito classes
principais.

VI - TABELAS DE ASSUNTOS - Cutter ideou para a
sua classificação esquemas de assunto maiores ou menores de
acordo com a biblioteca a que se destinavam ; conseguiu assim
fazer seis tabelas completas, deixando a última, a sétima, inacabada, por ocasião de sua morte ; a primeira tabela, aparecida em
1891, sob o nome Expansive classification, pari /; the first six
classi[ications foi publicada pelo autor em Boston. É a mais
simples e serve somente para bibliotecas muito pequenas; é uma
tabela que possue poucas classes sem subdivisões ; apresenta as
seguintes classes :
A Obras de referência e de caráter geral.
B Filosofia e Religião.
C Ciências Históricas.
H Ciências sociais.
L Artes úteis e belas artes»
X Lingüística.
Y Literatura.
YF Ficção.
O segundo esquema é este mesmo apenas aumentado ; o terceiro, o quarto, o quinto aparecem como um desenvolvimento gra-

VII .— ÍNDICES — Há um índice completo para as seis
primeiras expansões ; este índice, que é feito com critério rigorosamente prático, torna fácil o uso da classificação. Há índices
também para cada parte completa da sétima expansão.
VIII - CLASSES DE ASSUNTOS - A sexta tabela
apresenta as seguintes classes principais de assuntos :
A Obras gerais.
B Filosofia.
Br Religião.
C
Cristianismo.
D Ciências históricas.
Biografia.
F
História.
Geografia e viagens
H Ciências sociais.
Sociologia,
]
Civismo.
K
Legislação.
L
Ciências e artes.
M
História Natural.
N
Botânica.
O
Zoologia.
R Artes Úteis. Tecnologia.
Artes Construtivas.
T
Manufaturas.
Vv Atletismo e Recreação.
Vp Belas Artes. Música.
W Belas Artes.
X Artes de Comunicação pela Linguagem.
Se examinarmos detidamente estas classes vemos que, realmente, podem ser reunidas em dez assemelhando-se às de Dewey :
A Obras gerais.
B Filosofia.
Br Religião.
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D
H
L
R
V
Vv
X

Ciências históricas.
Ciências sociais.
Ciências e artes.
Ciências Úteis. Tecnologia.
Atletismo e Recreação.
Belas Artes. Música.
Artes de Comunicação pela Linguagem.

Examinemos agora a expansão de uma classe. Por exemplo,
a classe de História na primeira expansão é :
E Ciências históricas.
Na sexta expansão esta mesma classe desenvolvida apresenta-se subdividida em 4 classes distintas :
D
F
G

Ciências históricas.
Biografia.
História.
Geografia e viagens.

Para dar uma idéia do que seja o sistema de Cutter em conjunto apresentamos as classes principais e divisões da 5.a expansão:
A — Obras gerais
Ad — Dicionários.
Ae — Enciclopédias.
Ai — índices.
Arn — Museus.
Ap — Periódicos.
Aq — Alusões, etc.
Ar — Livros de referência .
As — Sociedades.
B — Filosofia
Ba-Bf
Bg —
Bh —
Bi —
Bm —

— Filosofias nacionais e sistemas de filosofia.
Metafísica, Ontologia.
Lógica.
Psicologia.
Moral.

Br — Religião
Br
Bs
Bt
Bu
Bz

— Religião, obras gerais.
— Teologia natural.
— Religiões.
— Superstições, folclore.
— Religiões (por países) .
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C — Cristianismo e judaísmo
Ca — Judaísmo.
Cb — Bíblia.
Ce — Cristianismo.
D — História eclesiástica
Dd — História da Igreja (por países) .
Dg — Igreja católica.
Dj — Reforma.
Dk — Protestantismo.
E — Biografia
F — História
Fe — Cronologia.
Fd — Filosofia da História.
Fe •— História da Civilização e Cultura.
Ff — Antigüidade, usos e costumes.
Fi — Inscrições.
Fn .— Numismática.
Fs — Cavalaria.
Ft — Ordens de cavalaria.
Fv — Heráldica.
Fw — Pares, nobreza.
G — Geografia e viagens
Ge "- Geografia matemática.
Gs •— Apanhados diversos.
Gz — Mapas.
H — Ciências sociais
Hb — Estatística.
He — Economia. Economia política.
I — Sociologia
Ib •—• Criminologia.
Ig — Caridade.
Ik — Educação.
J — Civismo, Governo, Ciência política
Jx — Direito natural e das nações.
Jy — Direito internacional.
K — Legislação
Ka — Direito.
K w — Mulheres.
Kx — Crianças.
Kz — Sociedades.
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Ciências e artes
La — Ciências naturais.
Lb — Matemática.
Lh — Física.
Lo — Química.
Lr — Astronomia.

9'i

T — Manufaturas
U — Aries de guerra
Un — Artes náuticas.
Uu — Navios, construção de navios.
V — Aries recreativas, esportes, divertimentos
Vr — Ventriloquismo, magia natural.
Vs — Ginástica, educação física.
Vt — Teatro.
Vv — Música.

M — História natural
Mb — Microscopia.
Mc — Geologia.
Md — Mineralogia e litologia.
Me — Cristalografia.
Mg — Geografia física.
Mp — Paleontologia.
Mu — Biologia.

W - Arte
We — Arquitetura de jardins.
Wf — Arquitetura.
Wj — Escultura.
etc.
X — Filologia
Xd — Lingüística em .geral.
Xy — Língua inglesa.
Y — Literatura inglesa e americana
Yf — Ficção.
Yj — Literatura infantil.
Yd — Literatura em geral.
Z — Bibliografia
Za — Retórica.
Zd — Escritos.
Zh — Impressão.
Zk — Encadernação.
Zl — Publicação e Venda.
Zn — Bibliotecas Particulares.
Zp — Bibliotecas Públicas.
Zu — Bibliografia.
Zy — História Literária.
Zz — Bibliografias Nacionais.

N — Botânica
O — Zoologia
Pw — Antropologia e etnologia
Pwa — Homem (geologia) .
Px — Etnologia (homem primitivo e histórico)
Py — Etnografia (raças humanas) .
Q — Medicina
R — Artes úteis. Tecnologia
Rã — Exposições.
Rb — Patentes.
Re — Artes métricas (medidas) .
Rd — Minas.
Re — Metalurgia.
Rf — Agricultura.
Rg — Tecnologia química.
Rt — Eletricidade.
Ry — Economia doméstica.
Rz — Alimentos e cozinha.
S — Artes construtivas (engenharia e construções)
S — Engenharia
, Sg — Construção.
S j — Engenharia sanitária.
SI
— Engenharia hidráulica.
St — Transporte e comunicação
Su — Estradas.
Sv — Estradas de'ferro.

IX — NOTA — Por não ter sido continuada até hoje a
classificação expansiva de Cutter já perdeu a sua oportunidade ;
tornou-se obsoleta. Dado o seu cunho elástico é uma classificação que precisava estar sempre em dia ; um classificador deveria
estar sempre desenvolvendo a classificação, confeccionando novas
classes, novas divisões, novas secções.
A aplicação do sistema de Cutter numa biblioteca em crescimento acarreta uma grande dificuldade : as classes mudam de
grafia (notação) nas diversas expansões. Isto dificulta grandemente o uso do sistema pois, cada vez que se queira adotar uma
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nova expansão para a biblioteca, torna-se necessário refazer as
notações de todos os livros da coleção. Podemos observar estas
falhas se compararmos as diferentes classes da primeira e sexta
expansões. Classe de História na primeira expansão :
E — Ciências históricas.
Na sexta expansão :
D Ciências históricas.
E
Biografia.
F
História.
G
Geografia e viagens.
A classe de ciências sociais na primeira expansão :
H Ciências sociais.
Na sexta expansão :
H Ciências sociais.
Sociologia.
J
Civismo.
K
Legislação.
A classe L que na primeira expansão era :
L Artes úteis e belas artes,
passou a ser na sexta expansão :
L Ciências e artes.
M História natural.
N Botânica.
O Zoologia.
Entretanto, a classificação de Cutter é um trabalho de grande
valor e de real erudição. É um sistema filosófico e evolucionista
pela disposição geral de suas classes ; estas procuram seguir sempre a ordem natural das coisas.

r
CAPÍTULO VI

CLASSIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CONGRESSO
DE WASHINGTON

I — INTRODUÇÃO — A Biblioteca do Congresso, em
Washington, uma das maiores do mundo pois conta já com mais
de três milhões de volumes, é a biblioteca nacional dos Estados
Unidos da América do Norte. Pela sua organização modelar,
pela eficiência de seus catálogos e métodos modernos, pode ser
considerada como das mais perfeitas, senão a mais perfeita das
bibliotecas da atualidade.
A classificação desta biblioteca, que foi iniciada em 1800, é
uma das mais conhecidas nos Estados Unidos, sendo, depois da
classificação de Dewey, a mais usada nesse país.
Segundo a School of Library Service, 1930-1931, da Columbia University, New York, mais de 120 bibliotecas usavam este
sistema de classificação bibliográfica até essa data ; 47 eram bibliotecas de universidade ou escolas ; 7 eram públicas ou de referência ; 55 eram bibliotecas especializadas ; 19 estavam localizadas fora dos Estados Unidos. Portanto, nos Estados Unidos,
109 bibliotecas adotaria classificação da Biblioteca do Congresso.
Das bibliotecas localizadas fora dos Estados Unidos que a usam
13 são inglesas, 3 canadenses, l cubana, l belga e l chinesa.
As bibliotecas que adotam a Classificação da Biblioteca do
Congresso são, na maioria, bibliotecas escolares, de universidades,
de museus, e especializadas. Realmente é uma classificação que
se presta a isso, em virtude de ter sido elaborada por especialistas.
Cada classe foi esboçada e desenvolvida por um especialista no
assunto.
II — HISTÓRICO — Quando a Biblioteca do Congresso foi
fundada, em 1800, possuía apenas 964 volumes e 9 mapas. Inicialmente foi adotada a classificação pelo formato de acordo com
o processo então existente, isto é: classificação em in-foíios, inquartos, in-octavos, etc. Este sistema permaneceu até 1812 quando
a biblioteca já possuia então mais de 3.000 volumes e 53 mapas ;
em 1814, 2 anos mais tade, o Capitol incendiou-se tendo sido a
biblioteca quase totalmente destruída.
Em 1815, Thomas Jefferson, então bibliotecário, adotou para
a biblioteca uma classificação que nada mais era que a adaptação do
sistema de Francis Bacon. Classificaram-se conhecimentos e não
J 01. 744
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livros ; foram estabelecidos 44 grupos de classes diferentes. Foi
estabelecido também um catálogo sistemático e os livros arranjados alfabeticamente dentro dos assuntos.
Esta classificação foi usada muito tempo, tendo sofrido por
diversas vezes algumas modificações e acréscimos. Uma das principais modificações foi a realizada por A. R. Spofford; este
grande bibliófilo americano achava que uma classificação devia
ser feita para classificar livros e não para classificar conhecimentos. Foi ele quem começou a dar aos livros um arranjo lógico
t metódico nas prateleiras.
Em 1899 o novo bibliotecário, Herbert Putnam, estabeleceu
novo plano para uma completa reorganização da biblioteca. Uma
nova classificação foi iniciada sob a direção de J. C. Hanson e
Charles Martel. Depois de muitos estudos e da comparação de
todos os sistemas então em voga, pois havia necessidade de se
reclassificar nada menos de dois milhões de volumes, estabeleceuse a classificação que até hoje perdura.
Foi escolhido para base o sistema de Cutter pela sua elasticidade, pelo seu caráter de classificação expansiva ; esta era a
que melhor se adaptaria a uma grande biblioteca sempre em constante crescimento.
Entretanto outros sistemas foram aproveitados, principalmente
os de Brunet, Dewey e a classificação decimal de Bruxelas. Inúmeras sugestões foram recebidas de especialistas e bibliotecários
em geral.
O sistema foi organizado visando não somente a coleção já
existente, mas prevendo o seu crescimento normal. Não seguiu
nenhuma ordem natural ou científica, e foi feito de acordo com os
livros que a Biblioteca possuía. A Biblioteca do Congresso é mais
especializada em algumas matérias, como por exemplo História,
História dos Estados Unidos, Sociologia ; logo o sistema foi muito
mais desenvolvido nessas classes de assuntos. Outras classes,
entretanto, em que a biblioteca não era muito rica, nem sequer começaram a ser desdobradas, como por exemplo a classe de Direito (K) que ainda não possue nem as divisões principais. Classificação expansiva como a de Cutter pode ser usada e desenvolvida em qualquer biblioteca e para qualquer assunto.
A classificação da Biblioteca do Congresso foi feita por especialistas ; cada classe foi entregue a um profundo conhecedor do
assunto, sendo, por conseguinte, uma das mais perfeitas classificações sob esse ponto de vista. As classes são subdivididas tão
minuciosamente quanto possível dentro da classe geral ; algumas
são subdivididas ainda cronologicamente, outras geograficamente,
outras alfabeticamente e outras ainda pela forma.
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III - BASE DO SISTEMA - Foi baseado na classificação expansiva de Cutter. Apresenta as seguintes classes de
assuntos principais :
A — Obras gerais — Poligrafia.
B — Filosofia — Religião.
C — História (Ciências auxiliares) .
D — História e topografia (exceto América) ,
E-F — História da América.
G — Geografia — Antropologia.
H — Ciências sociais, economia, sociologia.
J — Ciência política.
K •—• Direito.
L — Educação.
M — Música.
N ~- Belas Artes.
P — Lingüística e Literatura.
Q — Ciência.
R — Medicina.
S — Agricultura — Indústria animal e vegetal.
T — Tecnologia.
U — Ciência militar,
V — Ciência naval.
Z — Bibliografia e biblioteconomia.
Se compararmos estas classes com as de Cutter notamos imediatamente a sua semelhança ; as de Cutter são :
A - Obras gerais.
B - Filosofia.
Bi - Religião.
C - Cristianismo.
D ~ Ciências históricas.
Biografia.
E História.
F Geografia e viagens.
G H - Ciências sociais.
Sociologia.
I —
Civismo.
K - Legislação.
Ciências e artes.
LM —História natural.
Botânica.
N Zoologia.
O n
Artes úteis.
Artes construtivas.
S —
Manufaturas.
T
-

100

SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO

U
V
Vv
W
X

—•
—
—
—
—

Artes de guerra.
Atletismo e recreação.
Belas Artes. Másica.
Belas artes.
Artes de comunicação pela linguagem.

Na classificação de Washington as letras I, O, W, X e Y
ainda não foram usadas ; são reservadas para novas classes de
assuntos, de acordo com o desenvolvimento da coleção da biblioteca .
A classificação de Washington inclue diversos assuntos numa
mesma classe ; assim a classe B é para Filosofia e Religião ; a
classe G para Geografia e Antropologia, a classe P para Línguas
e Literatura. Este aspecto da classificação traz alguma dificuldade para quem o aplica em pequenas bibliotecas. Esta dificuldade, entretanto, desaparece quando aplicada a uma grande
biblioteca como a do Congresso que possue mais de três milhões
de volumes.
As classes, as divisões, as subdivisões foram desenvolvidas
atendendo exclusivamente às necessidades da biblioteca. O sistema não se preocupa em classificar conhecimentos, mas sim livros. E' apenas a ordem baseada no crescimento natural da biblioteca. E para tornar a classificação expansiva foram observados
os seguintes tópicos :
l . Inclusão de números e letras
dos à espera de novos assuntos ;
2. Uso possível dos números em
3. Possível combinação de letras
a letra simples maiúscula usada pela
Washington.

ainda não usaordem decimal ;
minúsculas com
classificação de

IV — NOTAÇÃO — A notação do sistema de Washington
é mista, isto é, formada por letras e números. As letras sáo sempre usadas para assuntos ; uma única letra maiúscula para as
grandes classes (H — Sociologia ; K — Direito ; R — Medicina ;
J- — Política) ; duas letras maiúsculas justapostas para as principais divisões das classes (HG — Finanças; HA — Estatística;
RB — Patologia ; RD — Cirurgia ; RM — Terapêutica) ; as subdivisões são feitas dentro destas divisões por meio de números
dispostos consecutivamente e às vezes decimalmente. Depois
destes números ainda podem aparecer os números das subdivisões
de forma; depois destes ainda podem aparecer novas letras maiúsculas correspondendo ao autor que necessite ser subdividido ;
ainda, às vezes, depois destas letras maiúsculas e respectivos nu-
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meros aparecem outras letras maiúsculas e novos números para
cs diversos trabalhos do autor, arranjados, como este, alfabeticamente. Exemplo, na classe de medicina :
R — Medicina.
R126 — Autores gregos.
R126. Al — Coleções.
— Hipócrates.
— Coleção de trabalhos (pelas datas) .
H4. Em grego
H5. Em grego e latim.
1151 . Em latim.
H54. Em inglês.
H55. Em francês.
H56. Em alemão.
Seleções, H59A-Z (por editor ou compilador) .
H6 •— Trabalhos individuais, pelo nome :
H6A3-5 — De aere, aquis et locis.
H6A6-9 — Aforismos.
H6C3 — De capitis bulneribus.
H6E6 — Epidemiorum libri.
H6F7 — De fracturis.
H6H2 — De haemorrhoidibus.
H6L6 — Lex.
etc.
H7 — Trabalhos supostos, pelo nome :
H7A4 — De alimentos.
H7C5 — Doacae praenotiones.
H7C7 — De corde.
H7D3 — De decenti habitu.
etc.
H8 — Trabalhos sobre Hipócrates.
Como podemos observar a notação é muito elástica permitindo classificar qualquer assunto nos seus menores detalhes.
São usados também números em ordem decimal :
R — Medicina.
RS — Farmácia e matéria médica.
Farmacopéias.
RS 139 - • Universais.
— América do Norte.
R S H 1 . 2 . . Estados Unidos.
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RSH1.23
RS141.24
RSH1.25
RSH1.27
RS141.3
RS 141.32
RS141.34
RS 141.36
RS141.38
RS 141.4
RS141.42
RS141.44
RS141.5

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Canadá.
México.
América Central (por países, alfabeticamente).
América do Sul (por países, alfabeticamente).
Europa.
Inglaterra.
Áustria.
Bélgica.
Dinamarca
França.
Alemanha.
Grécia.
Holanda.
etc.
— Portugal.
etc.

Convém frisar que, embora a classificação em alguns casos
use os números em ordem decimal, isso não quer dizer que seja
uma classificação decimal.
V - SUBDIVISÕES GEOGRÁFICAS - São empregadas de diversas maneiras : por uma série de números correspondentes aos países, cidades, etc. em ordem natural numérica, ou
por um número decimal adicionado ao número anterior, ou, ainda,
pelos números da tabela de Cutter.
O maior ou menor detalhe nas subdivisões geográficas depende, naturalmente, da maior ou menor importância do assunto
a ser classificado. Assim em muitos casos é suficiente a subdivisão por continentes ; entretanto outras vezes torna-se necessária uma subdivisão bastante minuciosa, como geralmente as empregadas para a classe de História. Os livros de descrição classificam-se minuciosamente. Por exemplo para a Suiça (DQ —
História da Suiça) encontramos o número 841 para regiões, montanhas, etc. Entretanto para subdivisão mais minuciosa encontramos o- número de Cutter ; por exemplo um livro tratando de
Jungfrau teria a seguinte notação DQ841.J8 (J8 corresponde ao
número da tabela de Cutter para o nome Jungfrau) . Quando
uma cidade precisa ser dividida minuciosamente são reservados
para ela diversos números especiais. Por exemplo : Atenas (DF
História da Grécia) tem os números 915 a 935.- Outras cidades
que não necessitem subdivisões muito específicas são arranjadas
alfabeticamente dentro de um determinado número. Assim temos
para Tebas a seguinte notação : DF591.T3 (DF — História da
Grécia ; 951 número para diversas cidades gregas, T3, Tebas,
dentro das cidades arranjadas alfabeticamente) .
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As subdivisões geográficas podem ser aplicadas a outros assuntos que não geografia e história. Por exemplo :
AE
— Enciclopédias modernas.
AE71 — Enciclopédias asiáticas.
AE81 — Enciclopédias africanas.
AE91 — Enciclopédias australianas.
etc.
*
Em ciências sociais (H) encontramos por exemplo tabela»
geográficas para cidades dos Estados Unidos e tabelas para
países em ordem alfabética.
VI - SUBDIVISÕES PARA OS ESTADOS UNIDOS
Para este país há maior número de subdivisões que para qualquer
outro país. Em quase todos os esquemas há tabelas dedicadas
especialmente aos Estados Unidos da América do Norte.
VII ~ SUBDIVISÕES DE FORMA - - Estas subdivisões
são semelhantes às das outras classificações. Podem ser aplicadas a qualquer classe, divisão ou subdivisão. São geralmente as
seguintes :
1. Periódicos.
2. Teoria e filosofia.
3. História.
4. Compêndios. Obras gerais.
5. Direito. Legislação.
6. Estudo e ensino.
7. Assuntos específicos e subdivisões de assuntos,
em ordem progressiva do mais geral para o mais especifico ; em ordem lógica quando possível.
Dissemos que as divisões de forma são geralmente as enumeradas acima porque elas variam de classe para classe, de assunto para assunto.
VIII - TABELAS DE ASSUNTOS - São feitas de modo
a abranger os mais variados assuntos ; as menores subdivisões de
assunto podem ser facilmente arranjadas nos esquemas. Muitas
vezes um sinal especial é feito para títulos de obras, em easo de
autores de muitas obras, como por exemplo na classe de Literatura
( L ) Filosofia ( B ) . O mesmo assunto é, muitas vezes, incluído
em diversas classes ; nesse caso há um sinal especial mostrando
quando a entrada é secundária.
Cada esquema é precedido por uma sinopse que corresponde
mais ou menos, a uma táboa de assuntos comuns. Esta demonstra como as principais classes estão divididas ; assim na classe R
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(Medicina) logo à primeira página deparamos com a sinopse
seguinte :
R Medicina.
RÃ VIedicina legal, higiene, toxicologia.
RB Patologia.
RC Prática de medicina.
RD Cirurgia.
RE Oftalmologia.
RF Oto-rino-laringologia.
RG Ginecologia e Obstetrícia.
RJ Pediatria.
RK Odontologia.
RL Dermatologia.
RM Terapêutica.
RS Farmácia e matéria médica — Química médica e farcêutica.
RT Enfermagem.
RV Medicina eclética.
RX Homeopatia.
RZ Outras escolas.

0 índice envia, como em todas as classificações, para a notação e não para a página ; por exemplo : classe N — Belas
Artes :
Arquitetura — NA4600.
Monumentos — NB1750.
Pintura ~ NDH30.
Escultura — NB1910.
É de esperar que logo que todas as classes estejam terminadas
e impressas seja elaborado um índice geral, o que muito virá facilitar a aplicação deste sistema.

Em muitos casos há uma segunda sinopse que precede as
grandes divisões mostrando as principais subdivisões de assuntos.
A primeira divisão de uma classe é sempre feita pelas subdivisões de forma : periódicos, congressos, coleções, anuários, dicionários, terminologia e nomenclatura, enciclopédias, estudo e
ensino, teoria, métodos, etc. A segunda divisão é feita pelas obras
gerais. Muitas vezes esta divisão é ainda dividida pelas datas
das obras; convém notar que a data 1800 é muito usada, pois serve
como ponto de referência (data da fundação da Biblioteca do Congresso) . Depois das obras gerais aparecem as obras de caráter
especializado que podem, por sua vez, ser subdivididas pela forma,
país ou tempo.
IX — ÍNDICES — As diversas classes foram feitas separadamente à medida que a biblioteca crescia ; ainda não há um
índice completo para a classificação, mesmo porque há classes
que ainda nem sequer foram começadas. Cada classe de assuntos
impressa tem o seu índice relativo ; mas como as partes do sistema
teem sido impressas em épocas diferentes não fazem referências
ao mesmo assunto aparecido em diversas classes do sistema.
Estes índices são bem feitos apresentando também entradas
geográficas, por nomes de pessoas quando usados como assunto,
nomes de batalhas, etc. Alem disso apresentam referências para
diversos assuntos dentro da mesma classe.

X — EDIÇÕES — As classes principais e suas subdivisões
teem sido impressas em edições separadas e épocas diversas. A
classe menor tem uma edição de 43 páginas (Folclore e derivados)
e as maiores, respectivamente, de 597 páginas (Ciências sociais)
e de 633 (História universal e antiga) . Em 1929 todos os volumes já impressos perfaziam um total de 5.000 páginas. A classificação é enorme, principalmente se levarmos em consideração
o fato de muitas classes ainda nem sequer terem sido iniciadas.
Muitas classes de assuntos teem sido corrigidas e revistas,
são as seguintes :
H Ciências sociais (1920) .
1 Política (1924).
N Belas Artes ( 1 9 2 2 ) .
Q Ciência ( 1 9 2 1 ) .
R Medicina (1921).
T Tecnologia ( 1 9 2 2 ) .
Z Bibliografia e biblioteconomia (1930).
XI — FICHAS IMPRESSAS — Um dos fatos mais interessantes é o da Biblioteca do Congresso de Washington imprimir e vender cópias das fichas que faz para os seus catálogos.
Sendo a maior biblioteca dos Estados Unidos e recebendo sempre
grande quantidade de livros e novidades pode-se fazer um cálculo
do interesse que tal medida representa. Realmente essa medida
facilita grandemente o trabalho de todas as bibliotecas que adquirirem essas fichas ; sendo impressas dentro dos mais modernos
processo da catalogação é suficiente adaptá-las à biblioteca para
que se tenha um catálogo já pronto.
A princípio a Biblioteca incluía nas suas fichas a classificação
de sua própria autoria ; depois passou a adotar para as fichas a
classificação decimal de Dewey ; mais tarde voltou novamente a
imprimir em suas fichas a notação do sistema da Biblioteca do
Congresso
; tal fato não recebido bem pela maioria das biblio^
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tecas americanas, porque quase todas elas usam a classificação de
Dewey ; daí, a Biblioteca, a partir de 1920, imprimir em suas
fichas a classificação decimal de Dewey sem omitir, entretanto, a
sua própria classificação.
XII - - CLASSES DE ASSUNTOS.
A — Obras gerais — Poligrafia.
AC
AE
AG
AI
AM
AN
AP
AS
AY
AZ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Coleções. Séries. Trabalhos em coleção.
Enciclopédias.
Obras gerais de referência (exceto enciclopédias).
índices.
Museus.
Jornais.
Periódicos.
Sociedades. Academias.
Anuários. Almanaques.
História geral do conhecimento e ensino.

B — Filosofia — Religião.
Filosofia.
B — Coleções. História. Sistemas.
BC — Lógica.
BD — Metafísica.
10-41 — Introdução à filosofia.
100-131 — Obras gerais.
150-241 — Epistemologia. Teoria do Conhecimento.
300-444 — Ontologia.
493-708 — Cosmologia. Teleologia.
BF — Psicologia.
BH — Estética.
BJ — Ética.
Religião. Teologia.
BL — Religiões. Mitologia.
BM — Judaismo.
BP — Maometismo, bramanismo, teosofia.
Cristianismo.
BR — Generalidades. História da Igreja.
BS — Bíblia e Exegese.
BT — Teologia doutrinária. Apologética.
BV — Teologia prática. Missões.
BX — Seitas especiais.

.CÃO BIBLIOGRÁFICA
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C — História (Ciências au

an

CB —• História da civilização.
CC — Antigüidade. Generalidades.
CD — Arquivos. Diplomacia.
5001-6471
• Esfragística. Sigilografia.
CE — Cronologia.
CJ — Numismática.
CN — Epigrafia. Inscrições.
CR — Heráldica.
CS — Genealogia.
CT — Biografia.
D — História e topografia (exceto América) .
D

História.

DA Grã-Bretanha.

Inglaterra.
Gales.
700-745
Escócia.
750-890
Irlanda.
900-995
DB Áustria. Hungria.
DC França.
DD Alemanha.
DE Antigüidade clássica.
DF Grécia.
DG Itália.
DH-DJ — Países Baixos.
DH 1-399 — Bélgica e Holanda
DH 401-811 — Bélgica.
DH 901-925 — Luxemburgo.
DJ Holanda.

20 -690

DK Rússia.
1-400 Rússia. Generalidades.
401-439 Polônia.
451-465 Finlândia.
750-999 Rússia Asiática.
DL Países Escandinavos.
l- 81 Escandinávia (geral) .
101-291 Dinamarca.
301-398 Islândia.
401-596 Noruega.
601-991 Suécia.
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DP Espanha e Portugal.
1-402 Espanha.
500-802 Portugal.
DQ
DR
DS
DT
DU
DX

Suíça.
Turquia e Balcans.
Ásia.
África.
Austrália e Oceania.
Ciganos.

E-F — História da América
E América (geral) e Estados Unidos ( g e r a l ) .
11- 14 América (geral).
31- 50 América do Norte (geral;.
5 1 - 9 9 índios da América do Norte.
101-135 Descoberta da América.
151-770 Estados Unidos.
151-185 .— História geral e descrição.
-185 — Negros nos Estados Unidos.
(
186-200 ~ Período colonial.
201-298 — Revolução.
351-364 — Guerra de 1812.
401-415 — Guerra com o México.
441-453 — Escravatura.
458-655 — Guerra civil.
482-489 — Estados Confederados.
714-735 — Guerra com a Espanha.
F Estados Unidos (história local) e América (exceto Estados Unidos) .
l- 970 — Estados Unidos (história local) .
1001-1170 — América Britânica.
1201-3899 — América Latina.
G — Geografia . Antropologia .
G
GA
GB
GC
GF
GN

Geografia. Viagens.
Atlas.
Geografia matemática e astronômica.
Geografia física.
Oceanologia e oceanografia.
Antropogeografia.
Antropologia. Somatologia. Etnologia. Etnografia-Arqueologia prehistórica.

w
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GR — Folclore.
GT — Usos e costumes.
GV — Esportes e diversões. Jogos.
H — Ciências sociais.
H
— Generalidades.
HA —• Estatística.
Economia.
HB — Teoria econômica.
HC —' História da economia e condições econômicas.
Produção nacional (por países) .
HD — História da economia. Agricultura e indústrias.
101-2206 - Terra. Agricultura.
2321-4730 — Indústria. Corporações. Cooperação.
4801-8950 — Trabalho.
9000-9999 — Indústrias especializadas.
HE — Transportes e comunicações.
HF — Comércio (icluindo tarifas) .
HG — Finanças.
Dinheiro.
201-1490
Bancos.
1501-3540
Crédito, câmbio, etc.
3701-7933
Seguros.
8011-9970

HJ

- Finanças públicas .

HM HN ~
HQ
HS
HT
HV

~

HX -

Sociologia.
Sociologia. Generalidades e teoria.
História social. Reforma social.
Grupos sociais.
Família. Casamento. Mulheres.
Associações: sociedades secretas, clubes, etc.
Comunidades. Classes sociais. Raças.
Patologia social. Filantropia. Casas de caridade e de
correção.
Socialismo. Comunismo. Anarquismo. Bolchevismo.

J — Ciência Política
Documentos.
Obras gerais.
JÁ
Teoria do Estado.
JC
História constitucional e administração.
Generalidades.
JF
Estados Unidos.
J*
\merica Britânica. América Latina.
I
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JN
JQ
}S
JV
JX

Europa.
Ásia, África, Austrália e Ilhas do Pacifico.
Administração.
Colônias e colonização. Emigração e imigração.
Direito internacional.

K — Direito (classe não iniciada) .
L — Educação
L Obras gerais.
LA História da educação.
LB Teoria e prática educacionais. Psicologia educacional.
Ensino.
LC Formas especiais de educação, relações e aplicações.
Universidades e colégios.
LD Estados Unidos.
LÊ Outras partes da América.
LF Europa.
LG Ásia, África, Oceania.
LH Universidades, colégios, etc.
LJ Associações colegiais e suas publicações.
LT Livros de textos.
M — Música
M
Música.
ML Literatura musical.
MT Instrução musical.
N — Belas Artes
N Generalidades.
NA Arquitetura.
NB Escultura e artes relacionadas.
NC Artes gráficas em geral. Desenho.
ND Pintura.
NE Gravura.
NK Artes aplicadas à indústria. Decoração e ornamento.
P — Lingüística e literatura
Filologia e lingüística.
PA Filologia e literatura grega e latina.
PB Línguas européias modernas.
PC Línguas românicas.
l- 500 — Obras gerais.
1001-1977 — Italiano.
2001-3761 ~ Francês.
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4001-4977 — Espanhol.
5001-5491 — Português.
PD Línguas teutônicas.
1-1000 — Obras gerais.
1501-5929 — Escandinavo.
PE 1-3729 Inglês.
PF l- 979 Holandês.
PF 3001-5999 Alemão.
PG Slavo. Lituano-lético. Albanês.
PH Línguas e literaturas húngaras e bascas.
PJ-PL Línguas e literaturas orientais.
PM 101-7356 — Línguas indígenas americanas.
PM 8001-9021 — Línguas artificiais.
História da literatura. Literatura.
PN Generalidades.
PQ Literaturas românicas.
1-3981 — Francesa.
4001-5991 — Italiana.
6001-9951 — Espanhola e portuguesa.
PR Literatura inglesa.
PS Literatura americana.
PT Literaturas teutônicas.
1-4899 — Alemã.
5001-6471 — Holandesa e flamenga.
7001-9999 — Escandinava.
PZ Ficção e literatura juvenil.
l- 3 Ficção em inglês.
4-90 Literatura juvenil.

Q Generalidades.
QA Matemática.
QB Astronomia.
QC Física.
QD Química.
QE Geologia.
QH História natural.
QK Botânica.
QL Zoologia.
QM Anatomia humana.
QP Fisiologia.
QR Bacteriologia.
R — Medicina (vide página 104).
fff
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S — Agricultura — Indústria vegetal e animal
S Agricultura em geral, solo, etc.
SB Cultura de campos. Horticultura.
Arquitetura de jardins. Parques. Pragas e moléstias das
plantas.
SD Silvicultura.
SF Criação de animais. Medicina veterinária
SH Pesca.
SK Caça. Proteção à caça.
T — Tecnologia
T
Generalidades.
Engenharia. Construções.
TA Engenharia. Generalidades. Engenharia civil.
TC Engenharia hidráulica.
TD Engenharia sanitária e municipal.
TE Estradas e calçamentos.
TF Estradas de ferro.
TG Pontes e tetos.
TH Construção de edifícios.
TJ Engenharia mecânica.
TK Engenharia elétrica e indústrias elétricas.
TL Veículos a motor. Ciclos. Aeronáutica.
TN Indústrias minerais. Minas e metalurgia.
TP Tecnologia química.
TR Fotografia.
TS Manufaturas.
TT Ofícios.
TX Economia doméstica.

VC
VD
VÊ
VG
VK
VN

Manutenção naval.
Pessoal.
Fuzileiros navais.
Outros serviços da marinha.
Navegação.
Construção de navios e engenharia naval.

Z — Bibliografia e biblioteconomia
Z Bibliografia e biblioteconomia.
4 — História do livro.
40- 115 — Escrita.
116- 550 — Indústria e comércio do livro.
551- 657 — Copyright.
665- 997 •— Bibliotecas e biblioteconomia.
999-1000 ~ Preços de livros.
1001-9000 — Bibliografia.
XIII — NOTA — Não devemos esquecer que, para a aplicação deste sistema de classificação a qualquer biblioteca, torna-se
necessária uma prévia adaptação em virtude de ter sido feito de
acordo com o crescimento da Biblioteca do Congresso de Washington; nem todas as bibliotecas teem o mesmo crescimento e nem
o mesmo acervo.
A classificação da Biblioteca do Congresso é uma classificação em constante crescimento ; quando todas as classes estiverem desenvolvidas será a maior e a mais minuciosa classificação
bibliográfica existente.
*

U — Ciência militar
U Generalidades.
UA Exércitos. Organização e distribuição
UB Administração.
UC Manutenção e transporte.
LID Infantaria.
UE Cavalaria.
UF Artilharia.
UG Engenharia militar.
UH Outros serviços.
V — Ciência naval
V Generalidades.
VA Armadas. Organização e administração.
VB Administração naval.
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CAPÍTULO VII

CLASSIFICAÇÃO DE HENRY EVELIN BLISS

I — HISTÓRICO — Todos os sistemas de classificação,
desde os mais antigos como os de Platão, Aristóteles, Calímaco,
Porfirio, Capela, Roger Bacon, Aldus Manutius, Conrad Gesner,
La Croix du Maine, Francis Bacon, Gabriel Neudé, Jean Garnier, Ismael Bouilleau, Guillaume de Bure, até os mais modernos
como os de Brunet, Thomas H. Horne, Edward Edwards, Dewey,
Biblioteca do Congresso de Washington, Cutter, Schwartz, Brown,
Classificação de Bruxelas, Classificação dos dois pontos, se caracterizam pelo empirismo na elaboração. Realmente, esses classificadores estabeleceram sistemas baseados nas necessidades locais ou mesmo gerais, despreocupando-se com o caracter científico da matéria. A classificação decimal de Dewey, a mais prática e a mais conhecida, adotada em mais de H.000 bibliotecas
em todo o mundo não se baseia em princípios científicos.
Foi, procurando suprir esta falta e elaborar uma classificação
científica, que Henry Evelin Bliss ideou o seu novo sistema de
classificação de livros. Este trabalho tomou-lhe mais de vinte anos
de estudos e experiências na biblioteca do College o[ the Citi)
of New York ; o fato de se ter originado na prática de uma grande
biblioteca, cujas secções por intermédio dos seus bibliotecários
bastante o auxiliaram, é um dos fatores que tornaram o sistema
prático e lógico, alem do caráter científico que lhe é peculiar.
Durante os vinte anos de trabalho consecutivo o sistema ideado
por Bliss foi sendo instalado aos poucos na biblioteca sob sua
direção e sempre modificado de acordo com as exigências da
biblioteca.
II — BASE DO SISTEMA — O sistema de Bliss procura
ser científico seguindo a sistematização do conhecimento ; é indutivo-dedutivo. Distingue-se dos demais pelos seus esquemas sistemáticos de assuntos e pelas suas localizações de assuntos alternadas.
É um sistema profundamente bibliográfico ; foi feito visando
exclusivamente a sua aplicação à classificação de livros e aos
catálogos de assuntos de bibliotecas.
É um sistema diferente de todos os outros ; a sua originalidade em questões de classificação sobressai logo. Preocupa-se
com a correlação dos diversos assuntos. "Assim é que os estudos
das línguas estão relacionados às suas respectivas literaturas, cri-
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tica literária e histórico. A história social, econômica e política
das nações tem ligação com a geografia e a etnografia dos povos.
Por sua vez estes estudos étnicos estão subordinados à sociologia e à etnologia. Sob o título de história nacional ou local de um
país incluem-se os estudos de história econômica, social e intelecual,
e também estudos etnográficos, geográficos e topográficos. As ciências sociais aplicadas vêem depois dos estudos teóricos, descritivos
e históricos. As humanidades estão subordinadas à antropologia,
cuja parte física é seqüência da zoologia. Esta está subordinada à
biologia que vem depois das ciências físicas. A história natural
está entre as ciências físicas e ciências biológicas que juntas formam as ciências naturais. A antropologia é intermediária entre
as ciências naturais e as humanidades ; a psicologia, por sua vez,
é intermediária entre as ciências biológicas e as ciências mentais
e sociais. A educação está colocada entre a psicologia e a sociologia. A religião e a ética precedem as ciências sociais aplicadas e segem os estudos históricos e etnográficos. A filosofia
e a ciência estão relacionadas. A lógica e a matemática idem. As
tecnologias científicas e as ciências aplicadas ligam-se com as
respectivas ciências e a tecnologia química e indústrias químicas
com a química, etc. As tecnologias menos'científicas, as indústrias, as manufaturas estão classificadas dentro do assunto de artes
industriais. As ciências médicas estão subordinadas à antropologia e a bacteriologia é subdivisão da botânica. A paleontologia
está subordinada à biologia. Para as ciências ou subciências relacionadas a duas ou mais ciências há as localizações alternadas".
III — NOTAÇÃO — Bliss usa para a sua notação letras e
números. As letras servem para discriminar classes de assuntos,
subdivisões de assuntos, tópicos, aspectos, etc. Os números
(sempre arábicos) são caracteres mnemônicos para forma, coleções, livros de referência, documentos, miscelãnea, história e estudos subsidiários, etc.
Exemplo : classe N — História da America.
NI Livros de referência.
N2 Bibliografia.
N3 Geografia, descrição, topografia, etc.
etc.
NA História da América e da América do Norte.
NB América Britânica. Canadá.
NC História colonial da América do Norte.
ND Revolução. Guerra da independência.
etc.
As letras do alfabeto (25) servem para as classes principais
de assuntos. Combinadas dão 625 secções. Bliss não usa a letra
Z porque pode ser confundida com o número 2. As letras minús-
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cuias são usadas nas subdivisões geográficas. As combinações
de números entre letras e letras entre números são mínimas ;
quando usadas os números fazem sempre o papel de caracteres
mnemônicos. Um dos característicos do sistema de Bliss é a sua
notação econômica, empregando poucos símbolos. Só alguns assuntos muito específicos requerem classes com mais de três
símbolos.
IV — ESQUEMAS SISTEMÁTICOS — Bliss não apresenta as classes de assuntos divididas pormenorizadamente ;
quando há necessidade de divisão detalhada deve-se recorrer aos
esquemas sistemáticos que fazem parte da classificação. Estes
esquemas aparecem através de todo o sistema e servem para o seu
perfeito funcionamento. São aplicáveis a divisões, a secções e
subsecções de quaisquer assuntos. "Generalizam formas de livros
e documentos e outros assuntos bibliográficos, relações e aspectos
das classes de assuntos e servem para localizar coleções. Com o
seu emprego evitam-se milhares de repetições desnecessárias".
São os seguintes :
l . Subdivisões numéricas para qualquer classe ou secção
de assunto — Estas subdivisões correspondem mais ou menos às
divisões de forma das outras classificações :
1 Livros de referência : dicionários, enciclopédias, etc.
2 Bibliografia.
3 História.
4 Biografia.
5 Documentos e material subsidiário.
6 Periódicos.
7 Miscelãnea, coleções ou seleções, ensaios.
8 Estudo e ensino.
9 Livros antigos (fora de uso) e outros materiais.
Exemplificando: F •— Botânica.
F l Livros de referência sobre botânica.
F2 Bibliografia sobre botânica.
F3 História da botânica.
F6 Periódicos sobre botânica, etc.
Estas subdivisões são tratadas pormenorizadamente por Bliss
apresentando numerosas secções, localizações alternadas e um
índice.
Quatro números são caracteres mnemônicos constantes ( 1 , 2 ,
6 e 7) e cinco são também mnemônicos mas adaptáveis. Esses
números podem ser colocados antes ou depois do assunto geral
da classe. Para serem usados como caracteres mnemônicos a posição anterior dos números é a mais aconselhável.

!ff
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2. Subdivisões geográficas
São aplicáveis a qualquer
assunto que necessite ser subdividido geograficamente; são
usadas principalmente em ciências sociais e economia, e nunca
em assuntos que já tenham outra subdivisão geográfica como Filosofia, História, Etnografia, Geografia Humana, Línguas e Literaturas .
Bliss emprega para estas subdivisões letras minúsculas, mas
podem ser usados também números em forma decimal, como o
próprio autor os cita no seu esquema sistemático para divisões
geográficas.
Exemplos :
a América.
l
b Estados Unidos.
2
c América Latina.
3
d Europa.
4
e Inglaterra.
5
f França.
6
g Espanha
63
h Europa (Sul) .
65
i Itália.
651
j Europa Central.
66
k Alemanha.
69
l Europa (Norte) .
73
m Europa (Sudeste) .
77
n Europa Oriental.
79
o Ásia.
8
p Pérsia e Afganistão.
83
q índia.
87
r China.
88
s Japão.
89
t índia oriental.
9
u Austrália.
93
v África.
94
w Oceania, Polinésia.
97-98
y Alternativa para América do Norte,
z Alternativa para América do Sul.
As apóstrofes colocadas em algumas letras servem exclusivamente para evitar confusão : l (letra) poderia ser confundida
l (algarismo) o (letra) com O (algarismo), etc.
Podemos ainda combinar letras entre si para maior especificação dos assuntos :
a América.
l
aa América do Norte.
11
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ab
ac
au
b
bb

América Britânica.
Canadá.
Bermudas.
Estados Unidos,
New England.
bbc Massachussets.
bbg Boston.
bv Estados da Costa do
Pacífico.
bvp Califórnia,
cp Brasil.
cpj Rio de Janeiro.
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12
13
19
21
2125
29
36
364

Os algarismos à direita são os números em forma decimal
que podem ser usados no lugar das letras.
3. Subdivisões para a história de regiões, nações, estados, cidades, etc. — Os esquemas sistemáticos dados por Bliss para
esta parte (esquema 3, 3a e 3b) podem ser usados integralmente
ou em partes, de acordo com as exigências da biblioteca.
O primeiro esquema (3) tem duas partes : uma corresponde
às divisões numéricas para qualquer classe ou secção de assunto,
e a outra a novas divisões de assunto.
Exemplo : classe M — História da Europa.
M-l Livros de referência.
M-2 Bibliografia.
M-3 Geografia, topografia, descrição.
M-4 Arqueologia.
M-5 Arquivos e documentos.
M-6 Periódicos.
M-7 Miscelânea.
M-8 Leitura, etc.
M-9 Biografia e genealogia.
M- História geral da região ou da nação, compêndios, etc.
M-A História étnica, social, econômica e política.
M-B História política da nação.
M-C História constitucional da nação.
M-N História naval da nação, etc.
O traço entre as letras e os números ou entre as letras indica
que aí deve constar o símbolo correspondente à região, país, cidade, etc. que se quer subdividir.
Exemplo : G — Alemanha :
MG1 — Livros de referência sobre História da Alemanha.
MG2 — Bibliografia sobre História da Alemanha.
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MG6 — Periódicos sobre História da Alemanha, etc.
MGA — História étnica, social, econômica e política da
Alemanha.
MGB - - História política da Alemanha.
MGN — História naval da Alemanha, etc.
O segundo esquema para subdivisões geográficas
quema 3a) é um complemento ao anterior (3) .

(es-

0 terceiro esquema (3b) serve para discriminar os períodos
históricos :
-^•A Antigüidade.
— B Idade Média.
—C Tempos modernos.
— D Renascença.
—E Século XV, etc.
4. Subdivisões de filologia para qualquer língua — Este esquema sistemático é adaptável a línguas ou dialetos ou grupos de
línguas que teem a sua simples secção ou subsecção na classe W
(Filologia : lingüística, língua exceto as indo-européias) ou na
classe X (Filologia indo-européia : línguas e literaturas). As
subdivisões numéricas correspondem ao esquema sistemático l,
exceto os mnemônicos adapaveis 4, 5 e 8 :
1 Dicionários, léxico, glossários.
2 Bibliografia.
3 Estudo da língua e sua literatura.
4 Estudo e ensino da língua.
5 Inscrições e paleografia.
6 Periódicos, etc.
— Generalidades.
A História da Língua.
B Fonologia.
C Etimologia e semântica.
D Dialetos.
E Lições elementares ; livros de estudo, etc.
5. Subdivisões para a filologia das principais línguas —
Estas subdivisões servem principalmente para Lingüística e História da Literatura. Bliss nos apresenta três esquemas : um para
Lingüística, um para História da Literatura (com 4 métodos diversos para classificar as literaturas, história e crítica literárias) e um
para Literatura classificada.
6. Subdivisões de línguas — Estes esquemas sistemáticos
são aplicáveis a literatura (especialmente a gêneros literários, traduções, etc.) . Podem ser aplicados a artes, filologia moderna e
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história da ciência no lugar do esquema 2 (divisões geográficas);
diferem deste apenas nos itens F, G, I e K.
A Antigüidade.
B Grego antigo, helênico.
C Latim, incluindo o latim medieval.
D Céltico.
F Francês, etc.
7. Subclassificação de autor — O esquema sistemático para
autores foi ideado por Bliss para os grandes escritores e é aplicável inteira ou parcialmente a qualquer autor de qualquer literatura, especialmente quando o material relativo a esse autor
(suas obras, traduções, criticas, comentários, biografias, etc.)
deve ser conservado junto. A notação completa constará, então,
de 4 partes :
a — símbolo da classe, de duas ou 3 letras ;
b — símbolo do autor (inicial ou o número de Cutter correspondente ao autor);
c — uma letra ou número do esquema sistemático estabelecido por Bliss para autor ;
d - - inicial (ou número de Cutter) para o biógrafo, critico, editor, compilador, etc ; e ainda algumas vezes
uma letra minúscula para individualizar uma determinada obra.
0 esquema sistemático para subclassificação de autor apresenta-se da seguinte forma :
1 Concordâncias, dicionários.
2 Bibliografia.
3 Estudo sobre o autor.
4 Biografia, etc.
A Estudo crítico sobre o autor.
B Estudos críticos especiais.
C Psicologia do autor.K Obras primas.
T Traduções, etc.
8. Subclassificação de química especial — Este esquema sistemático elaborado por Bliss serve para especificar qualquer elemento ou composto, de acordo com as necessidades da biblioeca

—2 Bibliografia.
—3 História, desenvolvimento, etc.
etc.
•—A Química do elemento, substância.
•—B Estudo experimental ou de laboratório, etc.
frf
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9. Subclassificação de indústrias químicas — Este esquema
sistemático serve para especificar as indústrias químicas. Para as
subdivisões numéricas podem-se adotar os mesmos números da
subclassificação de química especial. Para as outras teríamos :
— A Estudo compreensivo da indústria.
— B Propriedades físicas do produto.
— C Química aplicada ao progresso.
etc.
V - CLASSES NUMÉRICAS PREFIXAS - São símbolos numéricos que antecedem a notação da classe de assunto :
1. Coleções para salas de leitura, principalmente obras c/e
referência :
l Enciclopédias.
11 Dicionários e outros livros de referência.
12 Bibliografia de coleções e de referência.
13 Coleções selecionadas ou especiais.
16 Periódicos.
etc.
IA a l Y — de acordo com as classes principais de assuntos
da classificação.
2. Bibliologia. Bibliografia. Documentação, Bibliotecas.
2 Bibliologia, bibliografia, documentação e bibliotecas.
2A Bibliologia em geral.
2D Livros de leitura.
2E Seleção de livros, etc.
etc.
3. Coleções selecionadas, livros selecionados — Para coleções ou livros que devem estar em salas separadas por qualquer
motivo, deve-se usar este caráter mnemônico adaptável. As subdivisões devem seguir as classes principais de assuntos de classificação .
4. Coleções de bibliotecas de bairros, filiadas à biblioteca
principal da cidade ou ramos das bibliotecas de universidades ou
escolas — As coleções de bibliotecas de bairros ou de ramos de
bibliotecas de universidades ou escolas são distintas pelo algarismo
•4 colocado antes da notação da classe principal de assunto. Assim
4C — Química no Departamento de Química de uma universidade
ou escola, ou numa biblioteca de bairro.
5. Documentos ou arquivos de governos, instituições, etc.
Para panfletos, manuscritos, mapas, cartas, fotografias, filmes,
discos, etc. As subdivisões podem ser as das classes principais
de assuntos da classificação ou seguir os esquemas sistemáticos
2 e 3b.

6. Periódicos — Para periódicos de aspecto geral ; os de assunto específico são classificados nas respectivas classes de assuntos e subdivisões.
7. Miscelânea — Para livros, de um autor ou vários, de conteúdos diversos.
8. e 9. Coleções de livros históricos e antigos (fora de uso)
— Quando agrupados juntos devem ser precedidos do símbolo 8
(coleções de livros históricos, locais, ou coleções especiais) ou
do símbolo 9 (livros antigos, fora de uso, ou históricos) .
VI - LOCALIZAÇÕES ALTERNADAS - - Estas localizações demonstram, como o nome o diz, que um assunto ora pode
ser localizado numa classe ora noutra. A relatividade das classificações é notória e Bliss faz dela uma das bases do seu sistema.
Realmente, o mesmo livro pode ser encarado ora sob um ponto
de vista, ora sob outro. Assim um livro pode ser encarado, de
acordo com a classificação adotada sob o ponto de vista sociológico, filosófico, educacional, etc. As localizações alternadas são
feitas não só para os grandes assuntos, mas também para os
pequenos ; devem, portanto, ser feitas para Religião, Psicologia,
Paleontologia, Bacteriologia, etc. Servem para relacionar assuntos semelhantes. Exemplificando, podemos observar a classe 2 :
Bibliologia, Bibliografia, Documentação e Bibliotecas ; 2B : Bibliologia, Bibliografia. Estes assuntos são relacionados com a
escrita, impressão, história da literatura. As localizações alternadas remetem os assuntos da classe 2 para a classe VS (caligrafia, escrita à mão, etc.) e para a classe VT (impressão, tipografia, etc.) . Nestas duas classes também aparecem as localizações
alternadas mostrando que os assuntos podem ser colocados na
classe 2.
As mais importantes localizações alternadas para as classes
principais de assuntos são as seguintes :
Aviação e aeronáutica podem ser classificadas em Física (BT)
ou em Artes.
Bacteriologia, incluindo microbiologia está na classe FV, mas
o estudo botânico da bactéria pode ser classificado em criptogamia, FL.
Bioquímica, EI, tem a alternativa CS, em química orgânica.
Direito constitucional, no estudo das constituições, RC, requer uma localização alternada em Direito, SC.
Citologia, EC, pode ser classificada em EJ, Fisiologia.
História econômica está classificada em História geral, LG,
mas pode ter a localização alternada em L8 (História econômica) .
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Educação pode ser transferida da classe J para a classe P,
mas o melhor é colocá-la com a Psicologia.
Psicologia, étnica (folc-psicologia), que está em etnologia,
KH, pode ser colocada em IS, Psicologia, após psicologia antropológica.
Alimentos e assuntos congêneres classificados em artes domésticas podem ser classificados em higiene ou em química
aplicada.
Geografia histórica e política, que está em história, L8, pode
ser classificada em antropogeografia, KT.
Hebreus (sua história, etc.) LH, história geral, tem uma localização alternada em LL, história antiga.
História da ciência pode ser relacionada com história da filosofia nas secções AÀ-ÀD ou ser classificada em ciência, AK.
Mobílias podem ser classificadas em artes domésticas ou em
arquitetura, VD, ou em ambas.
Internacionalismo, que está em relações internacionais, RI,
tem localização alternada em QY.
Direito internacional, RJ, em relações internacionais, RI, deve
ter uma alternativa em SB, direito.
Bibliotecas, em bibliografia, classe 2, tem uma localização alternada em educação, JV.
Medicina legal e toxicologia, em HY, ciências médicas, teem
localizações alternadas em Direito, SR, e em química, CS.
Microscopia, classificada em história natural, DW, pode ser
classificada em microscopia biológica, EE.
Arte militar e arte naval, classificadas em ciência política,
RM e RN, podem ter localizações alternadas em UM e UN, Artes.
Mineralogia e a sua subciência, cristalografia, estão subordinadas a química, CE, mas teem localização alternada em geoquímica, DHC.
Paleontologia, subordinada a biologia, EP, pode ser subordinada também a geologia, Dl.
Fotografia aplicada à física ou à química pode ser classificada
nestas ciências, mas a sua classificação certa é na classe de
Artes, VR.
Psicologia como ciência está na classe I (psicologia) mas precisa ter uma localização alternada em AI, filosofia da natureza
humana, quando é estudada como base da filosofia do pensamento
ou do conhecimento.
Retórica e expressão oral podem ser classificadas na última
parte de filologia, YY, ou na primeira parte, logo após lingüística
geral, WG.
Engenharia naval, navegação, classificadas em UN podem ser
classificadas em física aplicada.
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Socialismo, WX, pode ser classificado junto à primeira parte
de Q, em QB, problemas sociais.
Psicologia social e sociologia psicológica podem ser classificadas distintamente em IP (psicologia social) e em KB (sociologia
psicológica); mas podem também ser relacionadas entre si.
Sociologia, etnologia e antropologia, K, podem ser classificadas na classe P, religião, teologia e ética.
Alem das localizações alternadas, há ainda os métodos alternados que servem para estudos detalhados dos assuntos principais
da classificação.
VII — ÍNDICE — A terceira parte do livro de Bliss contem
o índice da primeira expansão do sistema, que é a impressa ; compreende aproximadamente 5.000 itens.
A segunda expansão, que pode ser facilmente deduzida da
primeira, terá aproximadamente 30.000 itens em seu índice.
VIII - CARACTERES MNEMÔNICOS LITERAIS Os principais caracteres mnemônicos literais enumerados por Bliss
são os seguintes :
AL — Lógica.
AM — Matemática.
BH .— Calor.
BD — Dinâmica.
— Química.
C
CB — Química-física.
Cl — Química inorgânica.
CT — Tecnologia química.
EE — Embriologia.
EP — Paleontologia.
HB — Antropologia física.
HH - Higiene.
HM — Medicina.
HP
• Patologia.
HR — Doenças orgânicas e regionais.
H S — Cirurgia.
IC — Sensação e percepção.
II
— Psicologia individual.
KE — Etnologia.
LA — Arqueologia.
LH — Hebreus.
NA — América do Norte.
NB — América Britânica.
NM — Massachussets.
NN — New York.
PE '-- Ética.
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PH Religião e moral hebraicas.
QC Caridade.
QI Raças inferiores.
QW Mulheres.
RC Constituições.
RI Relações internacionais.
RM Serviço militar.
RN Serviço naval.
RP Assistência social.
SC Direito constitucional.
SE Direito inglês e norte-americano.
SM Direito municipal.
SP Direito de propriedade.
TC Capital e terra.
UA Agricultura.
U E Engenharia.
VA Arquitetura.
YE Literatura inglesa (período elisabetano).
YP Poesia inglesa.
YT Traduções para a língua inglesa.
IX — CLASSES DE ASSUNTOS - Todas as classes de
assuntos são subdivididas primeiramente pelas subdivisões numéricas, e depois apresentam as divisões d<í assuntos por meio de
combinação de letras maiúsculas. As classes principais de assuntos de Bliss são as seguintes :
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Filosofia e ciência, em geral.
Física.
Química.
Astronomia, geologia, geografia e história natural.
Biologia.
Botânica.
Zoologia.
Antropologia.
Psicologia.
Educação.
Ciências sociais.
História social, política e econômica.
História da Europa.
História da América.
História da Austrália, índia, Ásia, África e Oceania.
Religião, teologia e ética.
Ciências sociais aplicadas e ética.
Ciência política.
Jurisprudência e direito.
Economia.
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U Artes : úteis, industriais, e tecnologias menos científicas.
V Belas artes e artes de expressão, recreação e de passatempo .
W Filologia: lingüística, línguas (exceto as indo-européias).
X Filologia indo-européia : línguas e literaturas.
Y Língua inglesa (ou a do país em que a classificação é empregada) e literatura inglesa (ou a do país em que a
classificação é empregada) e literatura em geral, retórica, oratória,
etc.
Z Alternativa para religião e teologia.
As classes E, F e G, respectivamente Biologia, Botânica e
Zoologia, formam o grupo das ciências biológicas; e.as classes
L, M, N, O, História social, política e econômica, História da
Europa, História da América, História da Austrália, Ásia, índia,
África e Oceania, respectivamente, formam o grupo da História ;,
e as classes W, X e Y formam o grupo da filologia.
Exemplos : classe A — Filosofia e ciência em geral.
Al — Enciclopédias.
A2 — Bibliografia.
A6 — Periódicos.
etc.
AA — História da filosofia, em geral.
AB — Filosofia medieval.
AH ~~ Metafísica.
AM — Matemática (generalidades e miscelânea).
AN — Aritmética elementar e geral.
AO . • Álgebra.
AP — Equações, etc.
AQ — Álgebra Superior,
etc.
Classe B — Física.
de BI a B9 de acordo com as subdivisões numéricas.
BA — Física: tratados, teoria.
BB — Física experimental.
BC — Mecânica.
BD — Dinâmica.
BE — Matéria e energia,
etc.
Classe N — História da América.
Ni — Livros de referência.
— Bibliografia.
101.744
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N3
N5

— Geografia, descrição, topografia.
•— Documentos e arquivos.
etc.
NA — História da América e América do Norte.
NB — América Britânica e Canadá.
NC — História colonial da América do Norte.
ND — Revolução, guerras da independência.
NE — Estados Unidos,
NF •— Períodos da guerra civil.
NG — Guerra civil.
etc.
NM — Massachussets.
NN - New York.
etc.
N W — América Latina.
NX — México, América Central.
NY — América do Sul.
Classe W — Filologia : lingüística, línguas, exceto as indoeuropéias.
W l a W9 — De acordo com as subdivisões numéricas.
WA — Filologia e lingüística (generalidades).
WB — Fonologia, Fonética.
WC — Etimologia e Semântica,
WE — Gramática (generalidades e comparativa.
WH — Línguas universais e artificiais.
WI — Esperanto.
WJ — Línguas americanas.
WK — Línguas africanas.
WM — Línguas autralianas.
WN — Línguas malaio-polinésias.
etc.
WS — Filologia japonesa.
etc.

CAPÍTULO VIII

CLASSIFICAÇÃO
v^

DOS DOIS PONTOS

HISTÓRICO - - A classificação dos dois pontos foi
ideada e aplicada por Shiali Ramamrita Ranganathan, bibliotetecário da Universidade de Madras, secretário da Associação dcs
Bibliotecários de Madras e membro do Conselho da Biblioteca
Imperial da índia. Ranganathan estudou biblioteconomia durante
muito tempo na Inglaterra, onde se diplomou. O seu primeiro
trabalho no ramo em que se especializou apareceu em 1931 sob o
titulo "The five laws of library science". A sua classificação bibliográfica apareceu em 1933 com o nome de "classificação dos
dois pontos" (Colon classification. Madras, The Madras library
association. 1933) .
Esta classificação de fundo europeu, baseada nas classificações inglesas, procura adaptar-se às bibliotecas indús, pois para
estas foi organizada. Ranganathan empregou dez anos de trabalho na Biblioteca da Universidade de Madras para completá-la.
A sua aplicação na referida biblioteca apresentou resultados satisfatórios.
II -- BASE DO SISTEMA ~ O sistema de Ranganathan se
baseia no emprego do sinal "dois pontos" para relacionar os
característicos dos diversos assuntos. Estes se classificam segundo os seu característicos'principais. Assim em literatura são
importantes os característicos : forma, língua em que o livro foi
escrito, autor, obra.
O emprego do sinal "dois pontos" está minuciosamente explicado na parte refereiJIe ao "processo dos dois pontos".
III
NOTAÇÃO — Ranganathan usa para a notação
letras romanas maiúsculas e minúsculas, números arábicos, o
traço de união e o sinal "dois pontos" ( : ) os números são sempre
usados em forma decimal, dando, por conseguinte, uma grande
elasticidade à classificação. Os símbolos são adotados na seguinte ordem : letra maiúscula, número, dois pontos e letras
minúsculas.
As letras maiúsculas destinam-se às classes principais de
assunto :
B Matemática.
C Física.
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D Engenharia.
E Química.
Servem também para as divisões cronológicas :
C 999 a l A . C .
D l a 999 D. C.
E 1000 a 1099
F 1100 a 1199
G 1200 a 1299
Os números são empregados na ordem deumal :
4
Ásia.
41
China.
4111 Kan-Su.
42
Japão.
421 Nonshu.
5
Europa.
51
Grécia.
52
Itália.
5291 Sicília.
53 França.
As letras minúsculas são empregadas nas subdivisões-comuns :
a Bibliografia.
b Profissão.
c Laboratórios, observatórios.
d Museus, exposições.
e Instrumentos, máquinas, aplicações, fórmulas.
Ranganathan usou as letras do alfabeto para as classes principais de assunto, considerando que a classificação decimal não
se ajusta bem aos conhecimentos humanos, pois as suas dez classes principais são poucas para conter tod^s as ciências. As classes do sistema decimal acumulam as ciências, tornam-se muito
compactas (exemplo : a classe das Ciências Puras) . As letras
do alfabeto permitem maior separação das ciências, formando novas
classes de assunto.
IV - SUBDIVISÕES COMUNS
a qualquer assunto e são mnemônicas :
a
b

Podem ser aplicadas

Bibliografia (pode ser ampliada pelo processo cronológico)
Profissão (pode ser ampliada pelo processo geográfico,
ou pelo processo cronológico, divisão geográfica e divisão
cronológica, separados pelos "dois pontos").
bl Qualificação.
b2 Recrutamento.

b3
b4
b5
b51
b52
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Treino.
Pesquisas.
Condições de trabalho .
Graus de trabalho.
Salários,
etc.
b6 Controle.
b7, Uniões, associações.
c
Laboratórios, observatórios (pode ser ampliada como b)
d
Museus, exposições (pode ser ampliada como b ) .
e
Instrumentos, máquinas, aplicações, fórmulas (pode ser
ampliada de acordo com a classe em que estiver).
f
Mapas, atlas (pode ser ampliada pelo processo cronológico)
g
Cartas, diagramas, gráficos, manuais.
j
Miscelânea (pode ser ampliada pelo processo cronológico) .
k
Enciclopédias, dicionários.
l
Sociedades (pode ser ampliada como b) .
m Periódicos (idem) .
n
Anuários, calendários, almanaques ( i d e m ) .
o
Conferências, congressos, convenções, aniversários, centenários (idem) .
q
Atos, códigos (idem) .
r
Publicações oficiais (pode ser ampliada pelo processo geográfico) .
s
Estatística (pode ser ampliada como b) .
t
Comissões, "comitês" (idem) .
u
Viagens, expedições, explorações, topografia ( i d e m ) .
v
História (idem) .
w Biografia, cartas.
x
Coleções, seleções (pode ser ampliada como b) .
y
Objetivos, sinopses, compêndios, esboços.
z
Sumário, paródias, adaptações, variações.
Como exemplo da aplicação destas divisões comuns temos :
B Matemática.
Bv História da Matemática.
P Filologia.
Pv listória da Filologia.
X liconomia.
Xm Periódicos sobre economia.
C Física.
Cm Periódicos sobre física.
Os processos indicados para as ampliações estão descritos
adiante. / *_
o'
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V - DIVISÕES GEOGRÁFICAS ~ Foram feitas especialmente para as classes de história e geografia, mas empregam-se
para dividir qualquer assunto que necessite uma subdivisão geográfica :
l
Mundo.
13
Regiões do Pacífico.
15
Regiões do Atlântico.
151
Regiões do Mediterrâneo.
País natal.
3
País ou região sobre que a biblioteca possue maior
número de obras.
4
Ásia.
41
China.
4111 Kan-Su.
etc.
42
Japão.
421
Nonshu.
etc.
43
Ásia (sudeste) .
431 Annam.
433 Tailândia.
etc.
438 Burma.
43813 Karenni.
etc.
44
índia.
441
Madras.
4411 Distritos orientais de Madras.
44111 Cidade de Madras.
etc.
4431 Bombaim.
443111 Ahmadnagar.
etc.
45
Pérsia.
46
Península Arábica.
461
Arábia.
4611 El-Hasa.
etc.
Europa.
51
Grécia.
52
Itália.
5291 Sicília.
53
França.
54
Espanha e Portugal.
541
Espanha.
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542
55
56
561
56111

57
571
572
573
58
6
611

63
631
641
643
7
71
72
7211
73
7311
74
75
751
752

791
7911
7913
79161
79162

7918
8
9
94
95

Portugal .
Alemanha .
Grã-Bretanha.
Inglaterra.
Norfolk,
etc.
Escandinávia .
Suécia.
Dinamarca.
Noruega.
Rússia,
etc.
África.
Tanganica,
etc.
União Sul-Africana
Transval.
Congo Belga.
Angola.
etc.
América.
América do Norte.
Canadá.
Nova Escócia .
Estados Unidos.
Nova York,
etc.
México.
América Central.
Guatemala.
Honduras,
etc.
América do Sul.
Uruguai.
Argentina.
Chile.
Peru,
etc.
Brasil.
Austrália.
Oceania,
etc.
Oceano Ártico.
Oceano Antártico.
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A subdivisão l (mundo) engloba todos os estudos que não
se adaptam bem às outras subdivisões.
Há subdivisões mais minuciosas quê se aplicam às divisões
geográficas :
1 Este.
2 Sudeste.

3 Sul.
4
5
6
7
8

Sudoeste.
Oeste.
Nordeste.
Norte.
Noroeste.

VI -

DIVISÕES CRONOLÓGICAS

Destinam-se a

assuntos históricos ; aplicam-se também às subdivisões comuns :.
A Antes de 1999 A . C .

1999 a 1.000 A. C.
999 a l A . C .
l a 999 D . C .
1000 a 1099
1000 a 1099
1200 a 1299
1300 a 1399
1400 a 1499
1500 a 1599
1600 a 1699
1700 a 1799
1800 a 1899
1900 a 1999
2000 a 2099
etc.
Z 3000 a 3099
AA 4000 a 4099
B
C
D
E
E
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Para se obter o ano é suficiente acrescentar os 2 últimos
números do ano que se quer individualizar à letra correspondente :
E55 — 1055
F19 — 1119

M00~- 1800
MÓI — 1801
N42 — 1942
Se houver necessidade de se discriminar o mês acrescentamse, alem dos números do ano, mais os algarismos l, 2, 3, 4, 5, 6,
etc. correspondentes aos meses do ano.
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VII - - DIVISÕES DE LÍNGUAS - - Feitas especialmente
para literatura aplicam-se também a assuntos que necessitem ser
subdivididos pela língua :
Línguas indo-européias
11
Teutônico
11011 Gótico
111
Inglês
112
Holandês
113
Alemão
115
Norueguês
116
Dinamarquês
12
Latim
121
Italiano
122
Francês
123
Espanhol
124
Português
129
Célticò
1295 Irlandês
13 . Grego
14
Eslavo
141
Lético
142
Russo
143
Búlgaro
145
Polaco
etc.
15
Sânscrito
16
Línguas iranianas
2
Línguas semitas
Outras línguas asiáticas
5
Outras línguas européias
6
Outras línguas africanas
7
Outras línguas americanas
8
Outras línguas australianas
9
Outras línguas da Oceania
As divisões 4, 5, 6, 7, 8 e 9 podem ainda ser subdivididas pelo
processo geográfico.
VIII - OS OITO PROCESSOS DA CLASSIFICAÇÃO
DE RANGANATHAN — Constituem uma das partes mais interessantes e importantes da classificação. Para a construção da
notação de classe Ranganathan emprega um ou mais dos oito seguintes proceSos :
1
2
3

Processo dos dois pontos
Processo geográfico
Processo cronológico
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Processo da classe favorecida
Processo clássico
Processo do assunto
7 Processo alfabético
8 Processo do ponto de vista
l . Processo dos dois pontos — Afim de relacionar os diferentes característicos de um assunto separam-se por meio dos doi.5
pontos as partes da sua notação. Realmente, em muitos livros
podemos considerar como partes essenciais para classificar diversos característicos ; em literatura, por exemplo, são essenciais a
forma, a língua, o autor, a obra ; em botânica a planta, seus órgãos:
em química a substância estudada e problemas químicos. Cada
característico é sucetivel de divisões independentes. Exemplo:
Sendo L2 a notação de "aparelho digestivo" e 3 o número correspondente a fisiologia teremos :
L2:3 fisiologia do aparelho digestivo.

O arranjo ordinal destas classes é o seguinte ; L:2, L:3, L:4,
L:4:6, L:4:68, L2, L2:2, L2:3, L2:4, L2:42, L2:421, L2:421:6,
Isto significa que os livros sobre anatomina humana, fisiologia humana, doenças em geral, precedem os livros tratando dos
órgãos individualmente ; tratando-se do estudo de um órgão os
estudos gerais precedem a anatomia, fisiologia e patologia do órgão. Nos livros tratando da patologia de um órgão os livros sobre
generalidades vêem antes e seguem os de patologia, higiene e
terapêutica.
Estes exemplos demonstram que o processo dos dois pontos
permite uma notação capaz de se expandir tanto quanto quisermos empregar os dois pontos. Serve para relacionar todos os
assuntos, dando liberdade a cada um deles.
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4
5

2. Processo geográfico — Usar a notação geográfica adequada para uma subdivisão de assunto tal a essência do processo
geográfico. A letra V (História) e as divisões geográficas a ela
apostas constituem as notações geográficas.

Sendo 4 o número correspondente a doenças temos :
L2:4 doenças do aparelho digestivo.

3. Processo cronológico •— Usar a notação cronológica adequada para uma subdivisão de assunto tal a essência do processo
cronológico. A letra V (História), as divisões geográficas a ela
apostas, o sinal dois pontos, as divisões do ponto de vista, novamente o sinal dois pontos e as divisões cronológicas constituem
as notações cronológicas.

Sendo 421 o número correspondente a tuberculose e 6 o
número correspondente a terapêutica temos :
L2:421:6 terapêutica da tuberculose do aparelho digestivo.
Uma subdivisão de uma notação qualquer feita pelo processo
dos dois pontos terá precedência sobre as outras subdivisões da
mesma notação, exceto às obtidas pelos processos clássicos e do
ponto de vista, ou por uma subdivisão comum. Segundo Ranganathan "as subdivisões de uma notação dada, obtidas variando os
característicos (o que é a base da classificação), terão precedência sobre as subdivisões de cada característico, ou pela continuação dos próprios característicos pelos processos cronológicos,
da classe favorecida, do assunto e alfabético".
Exemplos
L:2
L:3
L:4
L:4:6
L:4:68
L2
L2:3
L2:2
L2:4
L2:42
L2:421
L2:421:6

:
Anatomia humana
Fisiologia humana
Doenças em geral
Terapêutica em geral
Aeroterapia em geral
Aparelho digestivo
Fisiologia do aparelho digestivo
Anatomia do aparelho digestivo
Doenças do aparelho digestivo
Doenças infecciosas do aparelho digestivo
Tuberculose do aparelho digestivo
Tratamento da tuberculose do aparelho digestivo.

4. Processo da classe favorecida — Há uma notação especial para a classe favorecida, entendendo-se por classe favorecida aquela sobre cujo assunto a biblioteca possue maior número
de obras. Essa notação consiste em acrescentar os números dígitos, de l a 9, à subdivisão favorecida. Assim, a classe J (Agricultura) pode ter uma grande coleção de livros sobre cereais ( 3 8 ) .
Obedecendo à ordem de sua popularidade, os cereais são subdivididos, acrescentando-se os números l, 2, 3, etc. à subdivisão
favorecida. Exemplo :
38 Cereais
381 Arroz
382 Feijão
383 Trigo
etc.
Eis em que consiste o processo da classe favorecida.

,

5. Processo clássico — A finalidade do processo clássico c
englobar as várias edições de um clássico, as edições de seus comentários e as das críticas a estes numa só classe. Os vários
clássicos de uma mesma classe estão juxtapostos, bem assim o:s
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seus respectivos comentários e criticas aos comentários. Colocar
a notação "x" após a notação da subdivisão de classe c ampliá-ki
pelo processo da classe favorecida ou pelo processo cronológico,
eis em que consiste o processo clássico.
6. Processo do assunto — No dizer de Ranganathan "consiste em usar notações apropriadas para a divisão de uma classe
que necessite ser subdividida".
7. Processo alfabético — Consiste em usar a letra iniciai
(simples ou ampliada) do nome de uma substância ou ser para
formar a divisão subsequente de uma classe de substâncias ou
seres. Para maior individualização empregam-se os números l,
2, 3, etc. adicionando-os às letras. Este processo só é aconselhável quando o assunto não puder ser subdividido por qualquer
dos outros processos.
8. Processo do ponto de vista — É empregado para reunir
livros que foram escritos sob um determinado ponto de vista,
relacionando-os à respectiva classe. Consiste em ampliar a notação básica, acrescentando-se a notação O, seguida da notação
do ponto de vista. Exemplo : um livro sobre matemática pode
ser escrito para químicos, engenheiros, físicos, etc. :
B
Matemática
BOC Matemática (para físicos)
BOD Matemática (para engenheiros)
BOG Matemática (para biologistas)
Um livro de economia pode ter sido escrito sob o ponto de
vista da engenharia, da fisiologia, etc. :
B28
Estatística
B28OD Estatística (sob o ponto de vista da engenharia)
B28OS Estatística (sob o ponto de vista da fisiologia)
B28OC Estatística (sob o ponto de vista da física)
IX .— ÍNDICE .— A última parte do livro de Ranganathan
é constituída pelo índice da classificação, bem ordenado e lógico.
X — CLASSES DE ASSUNTOS - Considerando que a*
dez classes do sistema decimal são poucas para conter todos os
conhecimentos humanos, Ranganathan estabeleceu 26 classes principais de assuntos por meio das letras do alfabeto :
Generália
A Ciência em gerai
B Matemática
C Física
D Engenharia
E Química
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F
G
H
I
}
K
L
M
N
0
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

BIBLIOGRÁFICA

Tecnologia
Ciências naturais (generalidades) e biologia
Geologia
Botânica
Agricultura
Zoologia
Medicina
Artes aplicadas
Belas ArteLiteratura
Filologia
Religião
Filosofia
Psicologia
Educação
Geografia
História
Política
Economia
Miscelânea de ciências sociais, incluindo a Sociologia
Direito

Afim de poder classificar todos os livros Ranganathan incluiu
classes de generalidade. Assim temos : classe "Generália", sem
notação ; a classe A : "Ciência - - generalidade" ; a classe G :
"Ciências naturais - - generalidades" ; a .classe Y : "Miscelânea
de ciências sociais, incluindo a sociologia". Estas classes foram
feitas para os livros que tratam de diversos assuntos concomitantemente. Os limites entre uma classe e outra não são absolutos ; uma ciência pode penetrar na classe de outra, e os seus limites, por conseguinte, não podem ser fixos nem imutáveis.
As 26 classes podem ser resumidas em três :
1 . Grupo das Ciências e suas aplicações
— de A (Ciência, generalidades) a M (Artes aplicadas)
2. Grupo do Homem na Sociedade
— de U (Geografia) a Z (Direito)
3 . Outros conhecimentos humanos
— de N (Belas Artes) a S (Psicologia).
Qualquer livro que trate de mais de um assunto incluídos
nas classes de H a L deve ser classificado em G, e qualquer livro
que trate de mais de uma ciência em A.
Generália : As suas principais divisões são :
l . Bibliografia
2. Biblioteconomia
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3.
4.
5.
61
62
63
64
7
8
9
98

Dicionários, enciclopédias
Sociedades
Periódicos
Congressos
Comissões
Exposições
Museus
Biografias
Anuários
Miscelânea
Teses, coleções

l . Bibliografia : Para as subdivisões desta divisão devern
ser considerados dois característicos : M — material ; B — bibliografia.
Segundo o característico M :
1 Placas
2 Manuscritos
3 Incunábulos
4 Livros impressos
Segundo o característico B :
1 Bibliografia de publicações de um país ou região
2 Bibliografia de publicações relacionadas a um pais ou
região
3 Bibliografia de publicações n u m a determinada língua e
publicações relacionadas a ela
4 Catálogo geral de uma biblioteca
5 Catálogo de uma casa publicadora
Estas subdivisões podem ser ampliadas :
l — pelo processo geográfico, ou pelo processo cronológico,
pelas divisões geográficas e cronológicas (separados pelos 2
pontos) .
2, 4 e 5 — Da mesma maneira.
3 — Pode ser ampliado pelo processo cronológico ou pelos
processos geográficos e cronológicos conjuntamente.
2. Biblioteconomia : Para as subdivisões desta divisão devem
ser considerados dois característicos : P — problemas ; L — biblioteca .
Segundo o característico P :
l
Prédio e instalação
12
Sala dos catálogos
13
Sala de leitura
etc.
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2
3
4
5
51
55
5511
5513
6
7
8
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Legislação
Economia
Administração
Secções técnicas
Classificação
Catalogação
Catálogo alfabético
Catálogo dicionário
etc.
Circulação
Referência
Publicidade

Segundo o característico L :
I
I1
12

Bibliotecas nacionais (e congêneres)
Biblioteca nacional
Biblioteca central
etc.
Biblioteca pública
Biblioteca de cidade
Biblioteca rural
Biblioteca escolar
Biblioteca de escola primária
Biblioteca de escola secundária
Biblioteca de universidade
etc.
Biblioteca de serviço
Biblioteca industrial
Bibliotecas especiais
Biblioteca de manuscritos
Biblioteca de aluguel
Bibliotecas particulares

2

21
22
3
31
32
33
4
41
5
6
7
8

3. Dicionários, enciclopédias : Esta divisão pode ser ampliada pelo processo geográfico e pelo processo cronológico, divisões geográficas e divisões cronológicas (separados peles 2
pontos).
4 a 8. Sociedades... a Anuários: Podem ser anpliadas
pelas subdivisões comuns.
9.

Miscelânea : Pode ser ampliada pelo processo clássico.

98. Teses, coleções : Esta divisão pode ser ampliada pelo
processo geográfico e pelo processo cronológico, divisões geográficas e divisões cronológicas (separados pelos 2 pontos) .
101.744

F.

10
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A. Ciência (gcneralidí.: < .:) <— Poderia ser subdividida como
qualquer das classes B, C, D . . . M . Pode ser ampliada pelas
subdivisões comuns, pelo processo clássico e pelo processo do
ponto de vista.
B.

Matemática :
BI
Aritmética
B2
Álgebra
B3
Análise
B4
Métodos diversos.
B5
Trigonometria
B6 Geometria
B7
Mecânica
B8
Potenciação
B9 Astronomia
Estas divisões são ampliadas decimalmente :
BI
Aritmética
BI 11 Numeração
B13 Integrais
etc.
B2
Álgebra
B21 Álgebra elementar
B213 Operações fundamentais
etc.
B23 Teoria das equações.
etc.

As divisões e as subdivisões são ampliadas de acordo com os
seus característicos :
BI3 Integrais (teoria dos números) — para as suas subdivisões devem ser considerados três característicos : N — número ;
P — problemas ; M — método :
Segundo o característico N :
1 Números primos
2 Números definidos pela fatoração
etc.
Segundo o característico P :
1 Divisibilidade
2 Distribuição
etc.
Segundo o característico M :
1 Métodos de aritimética elementar
2 Métodos algébricos
etc.
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B23 Teoria das equações : para as suas subdivisões devem
ser considerados dois característicos : E — equação ; P .— problemas :
Segundo o característico E :
Simples
Quadradas
Cúbicas
Biquadradas
etc.
Segundo o característico P :
1 Soluções numéricas
2 Funções simétricas
etc.
E assim por diante.
C. Física :
C2 Propriedades da matéria
C3 Som
C4 Calor
C5 Luz
C6 Eletricidade
C7 Magnetismo
C8 Hipóteses cósmicas
C9 Aplicações
Cada destas divisões é subdividida de acordo com os seus
característicos. Exemplo : as subdivisões de C2 (propriedades da
matéria) são feitas de acordo com dois característicos : S — Estado da matéria ; P — problemas :
Segundo o característico S :
l Sólidos
5 Líquidos
8 Gases
Segundo o característico P :
1 Densidade
2 Gravidade
3 Mecânica experimental
etc.
D. Engenharia : As suas divisões são estabelecidas segundo três
característicos : W — trabalho; P — parte; E — engenharia.
Segundo o característico W :
l
Construções e habitações
12 de madeira
13 de terra
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14 de pedra
H l de granito
etc.
2
Irrigação e drenagem
3
Minas
4
Transporte
41 Transporte por terra
42 Transporte por água
etc.
Sequndo o característico P :
1 Trabalhos de terra

2
3

Fundações
Portas
etc.

E. Química : Para as divisões desta classe devem ser considerados dois característicos : P •— problemas ; S — substância.
Segundo o característico P :
1
Generalidades
11 Preparação
12 Propriedades físicas
etc.
2 Química-física
3
Química analítica
33 Qualitativa
34 Quantitativa
etc.
Segundo o característico S :
0
Substâncias inorgânicas
01 Metais
02 Metais radioativos
etc.
I
Elementos
10 Grupo O
100 Hélio
101 Neon
etc.
I 1 Grupo l
110 Hidrogênio
I I I Sódio
etc.
12 Grupo 2
121 Magnésio
122 Cálcio
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123 Zinco
3
Ácidos, ácidos oxido»
4
Sais
etc.
F. Tecnologia : Para as divisões desta classe devem ser considerados dois característicos : S — substância, P — processo ou
problemas. A classe de Tecnologia abrange, alem da metalurgia,
a tecnologia química.
G. Ciências naturais (generalidades) c biologia :
Gl
Vida
G3
Fisiologia geral
G5
Ecologia geral
G6
Genética
G7
Embriologia geral, crescimento
G9
Aplicações
Subdivisões decimais :
Gl
Vida
G11
Citologia
G l l l Membrana celulai
G112 Citoplasma
G1122 Centrósomo
etc.
G6
Genética
G61
Hereditariedadt
etc.
H. " Geologia .
Hl
H2
H3
H4
H5

Mineralogia
Petrologia
Geologia estrutural
Geologia dinâmica
Estratigrafia

H6
H7
H8
H9

Paleontologia
Geologia econômica
Hipóteses cósmicas
Aplicações

Estas divisões apresentam subdivisões baseadas em seus característicos. Por exemplo : Hl, mineralogia; para as suas subdivisões devem ser considerados dois característicos : S — substância ; P — problemas :
Segundo o característico S :
9
Pedras preciosas
91 Diamante
92 Rubis e safiras
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Segundo o característico C :
118 Borracha.
H l Bambu.
H2 Cana de açúcar,
etc.
Segundo o característico F i

921 Rubis
922 Safiras
etc.
Segundo o característico P :
11 Nomenclatura e classificação
12, Gênese, origem
etc.
1. Botânica : As divisões desta classe são feitas de acordo com
três característicos : N — grupos naturais de plantas ; P — problemas ; O — órgão.
Segundo o característico N :
1 Criptógamos
2 Talófitas
21 Protófitas
22 Algas
etc.
7 Monocotiledôneas
71 Micospermas
etc.
8 Dicotiledôneas
etc.
Segundo o característico P :
I Preliminares
I 1 Nomenclatura e classificação
12 História natural
etc.
5 Ecologia
7 Embriologia, crescimento.
Segundo o característico O : devem ser usadas as subdivisões
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da classe L (medicina) .

1 Solo
2 Adubagem.
etc.
As subdivisões apresentam também secções feitas segundo
seus característicos. Assim para "solo" há os característicos N
(natureza) e O (operação), para "controle de pragas" há os
característicos D (doenças, pragas) e O (operação)
K. Zoologia : Para as divisões desta classe devem ser observados três característicos : N (grupo natural dos animais) P —r
problemas ; O — órgão ; observa-se o mesmo critério da classe I
(Botânica) .
Segundo o característico N :
1
2
211
212

Invertebrados.
Protozoários.
Rizópodos.
Foraminíferos.

4

Celenterados.
etc.

etc.

Segundo o característico P : subdivisões semelhantes às de
Botânica ( I ) exceto a divisão 5 :
5
51
53

J. Agricultura: As divisões desta classe são feitas observando-se os seguintes característicos : U — utilidade ; P — parte ;
C — colheita; F — agricultura.
Segundo o característico U :
1 Materiais de construção.
2 Alimentação dos animais,
etc.
Segundo o característico P :
1 Secreções.
2 Bulbos.
3 Raízes,
etc.

Ecologia.
Instinto, razão.
Alimentação,
etc.

L. Medicina : Para as divisões desta classe devem ser considerados os seguintes característicos : O — órgão ; P •— problemas.
Segundo o característico O :
I
Órgãos básicos e regionais.
I I Células.
12 Tecidos.
13 Extremidades
132 Pés.
etc.

,
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Abdome.
etc.
2
Aparelho digestivo
21 Boca.
211 Lábios.
etc.
Segundo o característico P ;

Estas divisões apresentam subdivisões e algumas destas secções baseadas em seus característicos. Exemplo : N I (Arquitetura) apresenta secções baseadas nos característicos : S — estilo ;
U — utilidade; P — parte.

1
11
14

P. Filologia : Para as divisões desta classe devem ser considerados os seguintes característicos : L — língua ; S — grau ; P —
problema ; E •— elemento.
Esta classe é ampliada pelos processos e subdivisões.

2
3

Preliminares,
Nomenclatura.
Hospitais.
etc.
Anatomia.
Fisiologia.
etc.

M. Aries aplicadas : As divisões desta classe são em forma de
miscelânea :
Ml Produção de livros.
M13 Fabricação de papel
etc.
M7 Têxteis.
Esta divisão (M7) apresenta subdivisões baseadas em dois
característicos : M — material ; W — trabalho.
Segundo o característico M :
1
2
3

Algodão.
Madeira.
Seda.
etc.
Segundo o característico W :
I Preliminares.
I1 Distribuição.
etc.
N.
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Belas Artes :
N I Arquitetura.
N2 Escultura
N3 Gravura.
N4 Artes gráficas.
N5 Pintura.
N6 Fotografia.
N7 Dansa.
N8 Música.
N9 Teatro.

O. Literatura : Para as divisões desta classe devem ser considerados os seguintes característicos : L •— língua ; F — forma ;
A — autor ; W — obra.

E
1
2
21
22

segundo o característico P :
Som, fonética, fonologia.
Estrutura, morfologia.
Gênero.
Número.
etc.
3 Função, sintaxe.
etc.
Segundo o característico E :
1
Sons isolados, alfabeto.
11 Vogai.
etc.
2
Sílaba.
3
Palavra,
etc.
32 Adjetivo.
321 Próprio.
322 Demonstrativo,
etc.
Q. Religião : Para as divisões deí.tó classe devem ser considerados os seguintes característicos : R — religião ; P — problemas.
As subdivisões são desenvolvidas particularmente para as religiões
da índia.
Segundo o característico P :
1
2
3
31
32
33

Mitologia
Escrituras
Teologia
Deus
Anjos, diabos
Fundadores da religião
etc.
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4 Práticas religiosas
6 Instituições religiosas
7 Seitas religiosas
8 Heresias e perseguições,
etc.
R.

Filosofia :
Ri Lógica
R2 Episteraologia
R3 Metafísica
R4 Ética
R5 Estética
R6 Filosofia indú
R7 Filosofia grega
R8 Outras filosofias.
Há ainda as subdivisões decimais :
RI Lógica
RI l Indutiva
RI2 Dedutiva,
etc.

l

As subdivisões destas divisões apresentam-se baseadas nos
diferentes característicos Assim, por exemplo, para R 4 (E'tica)
devem ser considerados os característicos P •— problemas ; C •—
controle.
S. Psicologia : Para as divisões desta classe devem ser considerados os seguintes característicos : E — ser ; P — problemas :
Segundo o característico E :
1 Criança
11 Recém-nascido
etc.
2 Adolescência
etc.
Segundo o característico P :
1
2
22
23

Sistema nervoso
Sensação
Gosto
Ouvido
etc.
7 Personalidade, eu, caráter
8 Metapsicologia
etc.
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T. Educação : Para as divisões desta classe devem ser considerados dois característicos : E — educação; P — problemas.
Segundo o característico E :
1 Pré-secundária
13 Crianças em idade escolar
15 Elementar
2 Secundária
3 Supletivo
4 Universidades
etc.
Segundo o característico P :
1 Nomenclatura
2 Escolas de educação
3 Técnica do ensino
4 Organização do ensino
etc.
U. Geografia : As divisões desta classe estão baseadas nos seguintes característicos : P — problemas ; G — geografia ; C —
cronologia.
Segundo o característico P :
1
Geografia matemática
11 Cartografia
111 Escalas
etc.
2
Geografia física
21 Geomorfologia
211 Continentes
212 Ilhas
etc.
3 Biogeografia
4 Antropogeografia
5
Geografia política
6
Geografia econômica
7 Viagens, expedições.
As divisões baseadas nos outros característicos são dadas pelos
processos geográfico e cronológico.
V. História : Para as divisões desta classe devem ser considerados os seguintes caracerísticos : G (geografia) ; V <— ponto de
vista ; P — Período.
Segundo o característico V .
l História política e geral
12 Política interna
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19 Política externa
etc.
2 História constitucional
25 Direitos políticos
etc.
3 História econômica
4 História militar, naval e aérea
41 Militar
42 Naval
etc.
5 História da cultura
6 Antropologia e folclore
7 Arqueologia, epigrafia
8 Arquivos
etc.
As subdivisões comuns podem ser aplicadas a qualquer destas
divisões. Para as divisões geográficas aplicam-se as notações geográficas, e para as de período, as cronológicas (de acordo com os
característicos G e P ) .
W. Política : Para as divisões desta classe devem ser considerados os seguintes característicos : T — estado; P —• problemas.
Segundo o característico T :
1 Anarquia
2 Formas primitivas, instituições de tribus
3 Instituições feudais
4 Monarquia
41 Monarquia absoluta
etc.
Segundo o característico P :
1 Métodos de eleição
2 Organização do governo
21 Coroa, Presidência
22 Poder executivo
etc.
X. Economia : Para as divisões desta classe devem ser considerados os característicos : B — negócios ; E — economia ; G —
geografia; C — cronologia.
Segundo o característico B :
4 Transporte
41 Transporte por terra
6
Finanças
614 Papel-moeda
etc.
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Segundo o caracterísico E :
1 Consumo
2 Produção
3 Transporte
4 Comércio
etc.
As outras divisões baseadas em G e C são estabelecidas pelas
notações geográficas e cronológicas.
Y. Miscelãnea de ciências sociais, incluindo a Sociologia : Ranganathan estabeleceu para esta classe apenas a primeira divisão
Yl (Sociologia); as outras divisões (Y2, Y3, Y4, etc) devem ser
estabelecidas à medida das necessidades da biblioteca.
Para as divisões de Y l devem ser considerados os seguintes
característicos : G — grupo ; P — problemas : H — baseados em P
Segundo o característico G :
1 Grupos pelo sexo e idade
11 Crianças
etc.
2 Família
etc.
Segundo o característico P :
1 Medidas físicas
2 Equipamento material
23 Residências
25 Mobiliário
etc.
3 Atividades
4 Patologia social
5 Problemas da população
etc.
Segundo o característico H :
l Etiologia
3 Diagnóstico
4 Experimentação
etc.
Z. Direito : As divisões desta classe devem ser feitas de acordo
com os caracerísticos : L — direito ; P — problemas ; G — geografia .
Segundo o característico L
I
Direito civil
I 1 Estado
t?

158

INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO

111 Indivíduo
112 Família
etc.
Segundo o característico G : de acordo com as notações geográficas.
Segundo o caracerístico P :
l Jurisprudência
13 Analítica
16 Comparativa
1 8 Histórica
2 Fontes
3 Interpretação

BIBLIOGRAFIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

A. L. A. — Survey of American libraries. A. L. A. 1927.
A. L. A. — A survey of libraries in the United States. A. L. A. 19261927. 4v.
ARNETT, L. D., ed. — Readings in library methods. Stechert, 1931.
BACH, C. H. — Guide du bibliothécaire amateur. Je sers, s. d.
BACON, CORINNE — Manual of library economy. A. L. A. 1925.
BAKER, JAMES M., ed. — Uses of libraries. Univcrsity of London press,
1927.
BISHOP, W. W. — Back;; of books and other essays. Williams and
Wilkins, 1926.
BISHOP, W. W. — Practical handbook of modem library cataloguing.
2th. ed. Williams and Wilkins, 1927.
Buss, H. R. - The orçjanization of knowledge and the system of the
sciences. Holt, 1929.
Buss, H. R. — The organization of knowledge in libraries. Wilson, 1933.
Buss, H. R. ~ A system of bibliographical classification. Wilson, 1935.
BOSTWICK, ÀRTHUR R. — The American public library. 4th. ed. Apleton,
1929.
BROWN, ]. D. — Guide to librarianship. Grafton. 1909.
BROWN, J. D. — Library classification and catologuing. Grafton. 1916.
BROWN, J. D. — Subject classification. 2d. ed. Grafton, 1914.
BROWN, J. D. — Manual of library classification. Memorial edition.
Grafton, 1931.
BRUNET, J.-Cn. — Manuel du libraire et de 1'amateur de livres. DorbonAiné, 1928.
CIM, ALBERT — Une bibliothèque. Flammarion, 1902.
CiM, ALBERT - l,e livre. Paris. 1905-1908. 5v.
CROZET, LÉo -- Manuel pratique du bibliothécaire. J. Thiébaud. 1937.
CUTTER, C. A. — Alphabetic order marks. Library bureau, 1901.
CUTTER, C. A. — Expansivc classification. A. f.. A. 1911.
CUTTER, C. A. — Expansive classification, part T : the first six classifications. Boston, 1891-1893.
CUTTER, C. A. — Rxpansive classification : the seventh classification.
1929. (incompleta).
CUTTER, C. A. — Rxplanation of the alphabetic order marks. Library
bureau, 1901.
DANA, J. C. — A library primer. Library bureau, 1920.
DELISLE, L. *~ Instructions élémentaires et téchniques pour Ia mise et lê
inaintien en ordre dês livres d'une bibliotêque. 4e. edition. Paris, 1940.

f;

162
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO

DEWEY, MELWIL — Decimal classification and relativ index. Memorial
edition (13lh. ed.) Forest press. Lake Placid Club, 1932.
DIESCH, C. H. — Kalalogprohleme und Dezimal-Klassifikation. Harrassowitz. 1929.
Doo, DING U. — Book classification. Wilson, 1925.
DOUBLEDAY, W. E. — A manual of library routine. Scribner's, 1933.
DRURY, G. G. ed. — The library and its organization. Wilson, 1924.
ESTADOS UNIDOS. Library of Congress — Classification. (publicada em
partes a partir de 1898) Government printing office, 1898.
ESTADOS UNIDOS. Library of Congress — Library of Congress classification. (in Library world, 1915-1916, junho)
ESTADOS UNIDOS. Library of Congress — Annual report of librarian, 1901Government printing office. 1901.
FERGUSON, JOHN — Some aspects of bibliography. G. P. Johnston, 1900.
FIGUEIREDO. ADELPHA S. R. de — Bibliotecas He escolas primárias, (in
Idort, julho, 1936)
FIGUEIREDO, ADELPHA S. R. de — Catalogação e classificação : aulas
proferidas na Rscola de Biblioteconomia de São Paulo em 1936, 1937
e 1938.
FLETCHER. WII.LIAM I. — Library classification. Roberts brothers, 1894.
FLINT, ROBERT —• A history of classification of the sciences. Blackwood,
1904.
FUMAGALLI, GIUSEPPE — Delia collocazione dei libri nelle publiche biblioteche. 1890.
GARNETT, R. — Essays on librarianship and bibliography. G. Allen and
Unwin, 1899.
GRAESEL, ÀRNIM. — Handbuch der bibliothekslehre. 2 Auflage. Weber,
1902.
GRAESEL, ARNIM »— Manuel de bibliothéconomie ; traduction de Jules
Laude. Edition française. Welter, 1897.
HANSON, ]. C. M. — Library of Congress classification for college libraries. Library Journal, 1921.
HANSON, <M. •— Catalogación, y classificación ; versiõn espanola de Hector
Fuenzalida.
Prensas de Ia Universidad de Chile, 1940.
HUTCHIS, MARGARET — Guide to the use of libraries. Wilson, 1929.
INSTITUT INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHIE, BRUXELLES. — Classification
décimale universelle. Institui international de bibliographie, 1927-1933.
INTERNATIONAL LIBRARY CONFERENCE, London -- Transactions and proceedings. International library conference, 1897.
JOHNSON, MARGARET F. — Cataloguing and classification for elementary
school libraries. Wilson, 1929.
KELLEY, G. O. — The classification of books. Wilson, 1937.
LA ws, À. C. — Author nbtation in the Library of Congress. B ruce publishing, 1937.

SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

163

LYNN. J. M. -- An allernalive classification for catholic books. Bruce
publishing, 1937.
MANN. MARGARET — Introduction to calaloguing and lhe classification o!
books. A. L. A. 1930.
MAIRE, ALBERT — Manuel pralique du bibliolhécaire. Piccard fils. 1896
MARTEL, CHARLES — Library of Congress classification. A. I,. A 191!
MERRILL, W. S. ~ Code for classifiers. A. L. A. 1928.
MOODY, K. T. ed. — The library wilhin lhe walls. Wilson, 1929.
MOREL, EUGÈNE — Bibliolhèque. Mercure de France, 1908-1909. 2v.
MOURAVIT. GUSTAVE - - Lê livre ei Ia pétite bibliothèque d'amateur.
Aubry, s. d.
OTLET, P. E WOUTERS, L. — Manuel de Ia bibliolhèque publique. Bruxelles, Inslilul inlernalional de bibliographie, s. d.
RANGANATHAN, S. R. — Colon classification. The Madras library asso
cialion, 1933.
RANGANATHAN, S. R. -. The five laws of library science. The Madra*
library associalion, 1931.
RICHARDSON, E. C. - - Classificalion: lheorical and practical. Third
edilion. Wilson, 1935.
ROGERS. W. T. - Manual of bibliography. London, 1891.
ROUVEYRE, E. -- Connaissances nécésSaires à un bibliophile. 5e. éd.
Rouveyre, 1899. (v.9)
SAWYER, H. P. -- The library and its conlenls. Wilson, 1925.
SAYERS, W. C. BERWICK — Canons of classificalion. Grafton, 1915.
SAYERS. W. C. BERWICK -• The grammar of classificalion. Third edition.
Library assislanl's associalion, 1924.
SAYERS, W. C. BERWICK — An inlroduction to library classificalion. 4th.
ed. Graflon. 1935.
SAYERS, W. C. BERWICK — Manual of classification for librarians and
bibliographers. Grafton, 1928.
SCHNEIDER, GEORG -- Handbuch der Bibliographie. 3 Auflage. Hiersemann. 1926.
SPOFFORD, A. R. — A book for ali readers. Third edition. Putnam. 1909.
VAN HOESEN, H. B. E WALTER, F. K. -- Bibliography praclical. enumeralive, hislorical. Scribner's. 1928.
WILLIAMS, R. G. — Courses of sludy in library science. 2d. ed. Hopkins,
1926.
WILUAMSON, C. C. — Training for library service. N. Y. 1923.

INDICli

p.

C l a s s i f i c a ç ã o . .: -;

Tabsla de ^utter

51

Classificação de Br uri e t

57

"

"
"

Bibliografia

IMPRENSA
RIO

DE

NACIONAL

JANEIRO

—

1943

21

"

Dewoy

67

expansiva de Cutter

85

do Cjngresso

97

de Bliss

117

"

fíanganathan

155

151

