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Resumo: Trata-se de um estudo exploratório que aproxima as teorias pacifistas aos sistemas de classificação 
bibliográficos, especificamente a Cultura de Paz e a Classificação Decimal de Dewey (CDD), um dos principais 
instrumentos de Organização da Informação utilizados em bibliotecas generalistas no Brasil  e no mundo. A 
Cultura de Paz é baseada no princípio da não-violência para a resolução de conflitos e parte do reconhecimento 
da existência de uma Cultura de Guerra vigente nas sociedades contemporâneas. Certos valores e aspectos desta 
cultura podem estar inseridos nos instrumentos de organização do conhecimento, no caso, a CDD. Como um 
número elevado de pessoas entra em contato com sua estrutura de organização e representação do conhecimento, 
os mesmos podem ser, de alguma forma, em maior ou menor grau, influenciadas pela intrínseca concepção de 
mundo daqueles que elaboram tais instrumentos. Constatou-se que a CDD não está preparada para lidar com a 
concepção de paz e os valores buscados pela Cultura de Paz, por estar estruturada profundamente atrelada a uma 
Cultura da Guerra.
Palavras-chave: Classificação.  Sistemas  de  Classificação  Bibliográfica.  Classificação  Decimal  de  Dewey. 
Cultura de Paz.

Abstract: This exploratory study approaches peace theories and bibliographic classification systems, namely the  
Culture of Peace and the Dewey Decimal System, which is one of the main instruments of Information Organiza-
tion (IO) used in generalist libraries worldwide. The Culture of Peace is based on the principle of nonviolence  
for the solution of conflicts. It assumes the existence of a Culture of War prevailing in contemporary societies.  
Certain values and aspects of the Culture of War may be intrinsically connected to the instruments of informa-
tion organization (here, the DDC). A great number of people are exposed to its organization and representation  
structure; therefore, they are likely to be influenced by the conception of the world of those who have developed  
it. We have concluded that the DDC is not ready to manage the conception of peace or the values pursued by the  
Culture of Peace because of the Culture of War unintentionally built in its structure.
Keywords: Classification. Bibliographic classification systems. Culture of Peace.



INTRODUÇÃO

O presente estudo objetiva aproximar a chamada Cultura de Paz aos instrumentos de 
organização  da  informação,  especificamente  a  Classificação  Decimal  de  Dewey  (CDD). 
Entende-se  aqui  por  ‘instrumentos  de  organização  da  informação’  as  Linguagens 
Documentárias (LDs) utilizadas para auxiliar na tarefa de organizar o conhecimento humano 
registrado. Para Cintra (2002, p. 34), “as LDs são sistemas simbólicos instituídos que visam 
facilitar  a  comunicação.  Sua  função  comunicativa,  entretanto,  é  restrita  a  contextos 
documentários, ou seja, as LDs devem tornar possível a comunicação usuário-sistema”. De 
maneira  sucinta,  as  LDs  devem permitir  aos  indivíduos  de  uma  biblioteca  ou  centro  de 
documentação ter acesso às informações que lhes são pertinentes. 

No  caso,  trata-se  de  um  tipo  específico  de  LD:  os  sistemas  de  classificação 
bibliográfica.  De  acordo  com Piedade  (1983,  p.  60)  “as  classificações  bibliográficas  são 
sistemas destinados a servir de base à organização de documentos nas estantes, em catálogos, 
em bibliografias  etc.”.  Em outras  palavras,  sistemas  (ou  tabelas)  de  classificação  são  um 
conjunto de classes apresentadas em ordem sistemática. Para a autora, ainda, “um sistema de 
classificação inclui disciplinas e fenômenos. As disciplinas são ramos do conhecimento, ou 
formas de conhecimento, que estudam um conjunto de fenômenos relacionados ou correlatos” 
(PIEDADE, 1983, p. 29).

Trata-se,  portanto,  de um estudo teórico e  exploratório,  devido à  aproximação das 
temáticas  abordadas.  Foram adotados  como procedimentos  metodológicos  o levantamento 
bibliográfico – sobre sistemas de classificação, Cultura de Paz e temas relacionados – e a 
análise documental das duas últimas edições da Classificação Decimal de Dewey, a 21ª e 22ª 
edições.  Os  dois  procedimentos  permitiram  a  discussão  e  o  levantamento  de  questões 
apresentados no decorrer do trabalho.

Parte-se  da  premissa  de  que  os  instrumentos  de  organização  da  informação  são 
produtos de indivíduos inseridos em determinada cultura e, por isso, refletem determinados 
valores  e  aspectos  culturais  da  mesma.  Em outras  palavras,  tais  instrumentos  refletem a 
concepção  de  mundo  dos  indivíduos  que  os  elaboraram  e  mantêm.  Pretende-se,  assim, 
investigar as relações entre os sistemas de classificação e as sociedades que os elaboram, 
notadamente  no que se  refere  à  paz e  ao problema da guerra.  Neste  sentido,  pretende-se 
analisar se a CDD está preparada para lidar com a nova visão de mundo proposta pela Cultura 
da Paz e, ainda, discutir em qual medida este sistema pode influenciar no surgimento de uma 
cultura de paz e da não-violência ou na continuidade de uma cultura da violência.

De fato, a violência é um dos problemas sociais mais graves neste início de século. A 
violência atualmente pode ser constatada em diversos locais e aspectos sociais. Contudo, para 
fins de delimitação de um problema tão amplo, tratamos de delimitar aqui um tipo específico de 
violência, a guerra. Com o crescente aumento demográfico e a aproximação dos povos por meio 
das novas tecnologias de informação e da comunicação, torna-se cada vez mais urgente a busca 
pela  convivência  pacífica  entre  as  sociedades;  tornam-se  urgentes  também,  para  a  própria 
sobrevivência da humanidade, formas de convivência não violenta entre as múltiplas culturas 
que habitam o planeta. 

Porém, o fim de uma cultura da violência será possível apenas com esforço coletivo, 
com empenho individual e coletivo de todos os setores da sociedade e cabe aos cientistas e 
profissionais da informação dar a sua contribuição. Assim, a investigação das relações entre este 
sistema de classificação e uma cultura da guerra, bem como uma possível transição para uma 
estrutura  que  contemple  uma  postura  de  não-violência  apresenta-se  indispensável  para  o 
desenvolvimento crítico da Ciência da Informação.



A CULTURA DE PAZ

O presente  trabalho  tem como base  os  estudos  pacifistas  da maneira  como Bobbio 
(2004, p. 875) os define:

Por pacifismo se entende uma doutrina, ou até mesmo um conjunto de idéias 
ou de atitudes, bem como o movimento correspondente, marcados por estas 
duas características: a) condenação da guerra como meio apto para resolver 
as contentas internacionais; b) consideração da paz permanente ou perpétua 
entre os Estados como um objetivo possível e desejável.

A Cultura de Paz se insere nesta definição e surge como um movimento em oposição às 
constantes situações de guerra entre os Estados e nações. A Ploughshare, entidade canadense 
que tem como uma de suas atividades a elaboração de relatórios das atuais zonas de guerra no 
mundo, relata  que, em 2006, havia vinte e nove situações de conflitos armados em todo o 
planeta,  distribuídos  em 25 países  diferentes  (PROJECT PLOUGHSHARE,  2007).  Os países 
envolvidos nestes conflitos optaram pela via armada como meio de resolução dos mesmos. No 
entanto,  esta  via  (ou  meio)  para  resolver  os  conflitos  mostra-se  cada  vez  mais  limitada  e 
inadequada (BOBBIO, 2003). 

Assim, a  Cultura de Paz parte do reconhecimento da existência de uma  Cultura de 
Guerra vigente  nas  sociedades  contemporâneas,  nas  quais  a  violência  é  utilizada  como 
recurso ou método para a resolução de conflitos. A violência, por sua vez, é entendida em 
nossa cultura como “o uso da força física e do constrangimento psíquico para obrigar alguém 
a agir de modo contrário à sua natureza e ao seu ser” (CHAUÍ, 1995, p. 337). O uso da 
violência por e entre seres humanos tem sido recorrente desde tempos remotos, em todos os 
níveis da sociedade. O estado atual de violência pode ser constatado em todo o planeta, nos 
incontáveis casos de violência cotidiana ou nas situações de Estados em guerra declarada, 
como nos recentes casos de guerra no Oriente Médio, ou até mesmo em guerras civis não 
declaradas, como no caso dos conflitos nas periferias das regiões metropolitanas do Brasil. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), o conceito de Cultura de Paz surgiu no fim da Guerra Fria, após o International  
Congress on Peace in the Minds of Men, realizado na África, em 1989 (UNESCO, 2000). A 
Cultura  de Paz consiste  de valores,  atitudes  e  comportamentos  que reflitam e inspirem a 
interação social e a participação, baseadas nos princípios da liberdade, justiça e democracia, 
direitos humanos,  tolerância e solidariedade;  que rejeitem a violência e tentem prevenir e 
solucionar  conflitos  por  meio  do  diálogo,  garantindo  o  pleno  exercício  dos  direitos  e  a 
participação de todos no processo de desenvolvimento da sociedade (Nações Unidas, 1998).

O uso da violência  é cada vez mais preocupante,  uma vez que o desenvolvimento 
tecnológico permite a obtenção de armas e instrumentos cada vez mais letais. Em oposição ao 
emprego da violência para a solução dos conflitos propõem-se novas maneiras de pensar e 
agir pelos indivíduos perante a sociedade e das coletividades entre si, não desconsiderando a 
existência de desentendimentos, mas buscando soluções apoiadas no diálogo e no respeito aos 
outros seres humanos. A Cultura de Paz apóia-se, desta forma, no princípio da não-violência 
para a resolução dos desentendimentos e conflitos entre os seres humanos.

A UNESCO é uma das principais organizações envolvidas com o tema da Cultura de 
Paz.  Desde 1996, o conceito integra alguns programas da organização. Neste sentido, um 
amplo movimento para uma cultura de paz vem acontecendo desde o final do século XX. O 
ano de 2000 foi eleito pela UNESCO como o Ano Internacional para a Cultura da Paz e os 
anos de 2001 a 2010 como a  Década Internacional da Cultura da Paz e da Não-Violência  
para as Crianças do Mundo.



A seguir,  visualizam-se alguns  elementos  característicos  das  sociedades  atuais,  em 
contraposição aos elementos propostos para uma sociedade apoiada na Cultura de Paz:

Cultura de guerra e violência Cultura de paz e não-violência
Acreditar no poder que é baseado na força Acreditar na educação para uma cultura de 

paz
Ter um inimigo Agir com tolerância, solidariedade e 

entendimento internacional
Governo autoritário Participação democrática
Sigilo e propaganda Livre circulação das informações

Armamento Desarmamento
Exploração de pessoas Direitos humanos
Exploração da natureza Desenvolvimento sustentável
Dominação do homem Igualdade entre homens e mulheres

Quadro 1: Elementos comparativos entre uma cultura de guerra e uma cultura de paz.
Fonte: http://cpnn-usa.org/learn/values.html

Alguns  aspectos  específicos  da  Cultura  da  Paz estão  diretamente  relacionados  à 
Ciência  da  Informação,  notadamente  a  livre  circulação  e  o  direito  à  informação.  A 
Biblioteconomia,  buscando  incorporar  estes  valores  no  desenvolvimento  das  etapas  do 
tratamento documentário, possui grande potencial para contribuir com a questão. A Federação 
Internacional de Associações de Bibliotecas (IFLA, 2002) declara que “a liberdade de acesso 
à informação, independentemente de suporte e fronteiras, é uma responsabilidade primordial 
da  biblioteca  e  dos  profissionais  da  informação” e  que  “o livre  acesso  à  informação  é 
essencial para a liberdade, a igualdade, o entendimento mundial e a paz”. Logo, as bibliotecas 
podem exercer  importante  papel  como instituições para o entendimento,  a divulgação e  a 
promoção  da  Cultura  de  Paz.  Para  tanto,  seus  profissionais  precisam  estar  dispostos  a 
repensar o mundo e buscar uma postura de questionamento e reflexão para transformação 
social. Neste sentido, torna-se fundamental questionar se as ferramentas de organização da 
informação utilizadas pela Biblioteconomia, em especial a CDD, estão preparadas para lidar 
com a nova concepção de mundo proposta pela Cultura de Paz. 



CLASSIFICAÇÃO E PAZ

Um segundo  momento  deste  estudo  diz  respeito  aos  sistemas  de  classificação  do 
conhecimento para fins de organização documental. De fato, a classificação não surge com os 
sistemas de classificação. A atividade de classificar o mundo à sua volta acompanha os seres 
humanos durante toda sua história. Para alguns teóricos o desenvolvimento humano só foi 
possível devido à sua capacidade de classificar. Neste sentido, Meredith afirma que “sem a 
classificação  não  poderia  haver  nenhum  pensamento  humano,  ação  ou  organização  que 
conhecemos.  A  classificação  transforma  impressões  sensoriais  isoladas  e  incoerentes  em 
objetos reconhecíveis e padrões recorríveis” (apud LANGRIDE, 1977, p.11). Outros autores 
também demonstraram a intrínseca relação entre seres humanos e a classificação que estes 
fazem do meio em que vivem. Segundo Piedade (1983, p. 16), por exemplo, classificar “é um 
processo mental  habitual do homem, pois vivemos automaticamente classificando coisas e 
idéias, a fim de as compreender e conhecer”. Thomas (1998, p. 62), na mesma direção, afirma 
que:

[...] toda observação do mundo da natureza envolve a utilização de categorias 
mentais com que nós, os observadores, classificamos e ordenamos a massa de 
fenômenos  ao  nosso  redor,  a  qual  de  outra  forma  permaneceria 
incompreensível; e é sabido que, uma vez aprendidas essas categorias, passa a 
ser bastante difícil ver o mundo de outra maneira. O sistema de classificação1 

dominante  toma posse  de  nós,  moldando  nossa  percepção  e,  desse  modo, 
nosso comportamento.

 
O  trecho  acima  fundamenta  a  reflexão  aqui  pretendida  e  nos  permite  a  linha  de 

pensamento  que  ‘costura’  os  temas  abordados  neste  trabalho:  a  influência  recíproca  (na 
concepção  de  mundo  e  na  formação  dos  valores)  entre  os  sistemas  de  classificação 
bibliográfica e a própria sociedade. Vejamos como isto acontece. 

Os classificacionistas2, indivíduos inseridos em uma determinada cultura, planejam e 
elaboraram a estrutura e os fundamentos de cada sistema de classificação. Uma vez que os 
valores  Os  valores  e  a  concepção  de  mundo  destes  indivíduos  refletem,  consciente  ou 
inconscientemente, no sistema de classificação concebido. Posteriormente, os classificadores 
entram  em  contato  com  tais  sistemas  e  têm  sua  prática  diretamente  influenciada  pelos 
mesmos. Os resultados de suas atividades, por sua vez, podem influenciar a maneira de ver o 
mundo dos usuários que entram em contato com os catálogos, índices, listas e cabeçalhos de 
assunto,  enfim, e tantos outros instrumentos e  processos elaborados pelos bibliotecários  e 
documentalistas. Há que se pensar até mesmo que o resultado da ordenação das obras pode 
denotar determinados pontos de vista. A classificação coloca-se, desta forma, como algo que 
vai  muito  além  da  simples  mediação  do  sujeito  com  o  objeto  conhecido.  Desta  forma, 
considerando  que  os  sistemas  de  classificação  refletem o  pensamento  filosófico  e  social 
daqueles que os elaboram, não podemos deixar questionar as relações entre as sociedades e 
seus instrumentos de organização do conhecimento.

Durante muito tempo discutiu-se uma pretensa neutralidade dos bibliotecários em suas 
atividades  de  organização  e  disseminação  da  informação.  Uma  série  de  estudos  tem 

1 O autor não trata aqui dos Sistemas de Classificação Bibliográfica, mas de uma espécie de sistema de 
classificação geral do ser humano.
2Aqui  se  faz  necessário  apresentar  como  entendemos  a  diferença  entre  classificador  e  classificacionista:  o 
primeiro refere-se àquele que classifica, que utiliza os sistemas de classificação; o segundo, àquele que concebe 
tais sistemas (OLSON, 2002, p.7).



demonstrado a fragilidade desta visão, buscando trazer ao bibliotecário as responsabilidades 
da  sua  praxe.  Neste  sentido,  se  faz  necessário  questionar  também  a  neutralidade  dos 
instrumentos  que  os  bibliotecários  utilizam.  Seriam  eles  neutros  ou  refletiriam  visões  e 
valores de determinados indivíduos ou segmentos sociais? De acordo com Pinho (2005, p. 1), 
“é  sabido  que  esses  instrumentos  [de  organização  do  conhecimento]  são  carregados  de 
ideologias e, por isso, não são neutros às questões políticas e culturais”.

Os  sistemas  de  classificação  bibliográfica  têm  como  ponto  de  partida  as  teorias 
filosóficas de classificação do conhecimento, uma vez que “as classificações filosóficas e as 
classificações  bibliográficas,  tendo  embora  objetivos  diametralmente  opostos,  estão 
intimamente ligadas” (FONSECA, 1976).  Langridge (1973, p. 23)  destaca a importância da 
classificação para a biblioteconomia:  “librarianship consists  of  the selection,  organization  
and dissemination of knowledge presented in various forms. The most important technique  
used in this organization is classification”.

A Classificação Decimal de Dewey (CDD) é um dos instrumentos de organização da 
informação mais utilizados em bibliotecas generalistas no Brasil e no mundo. Segundo a Online  
Computer Library Center (ONLINE..., 2006b), atual instituição responsável pela elaboração e 
publicação das novas edições do sistema, a Classificação Decimal de Dewey é utilizada em 
mais de 200 mil bibliotecas no mundo, em cerca de 140 países e traduzida para mais de 30 
idiomas. Isto significa que um número elevado de pessoas entra em contato com sua estrutura 
de organização e representação do conhecimento e podem ser, de alguma forma, em maior ou 
menor grau, influenciadas pela intrínseca concepção de mundo daqueles que a elaboram, como 
vimos a pouco.

A CDD foi  inventada  pelo  bibliotecário  Melvin  Dewey,  em 1873,  mas  publicada 
anonimamente pela primeira vez em 1876. Desde então, tem sido constantemente atualizada e 
atualmente encontra-se na vigésima segunda edição. Dewey estava em busca de um meio para 
organizar os livros nas estantes tendo como critério o assunto dos mesmos, e com isto permitir 
uma localização mais rápida dos livros e materiais bibliográficos em geral (PAZIN, 1973, p. 
11).  A base de seu sistema consiste  na divisão de todo o conhecimento  humano em dez 
classes  principais  (nove  mais  uma para  obras  de  diversos  assuntos,  ditas  miscelâneas  ou 
generalidades). São elas:

0. Generalidades
1. Filosofia
2. Religião
3. Ciências Sociais
4. Línguas
5. Ciências Puras
6. Ciências Aplicadas (Tecnologia)
7. Artes e recreação
8. Literatura
9. Geografia e História

As classes são divididas continuamente, do mais geral ao mais específico. Cada uma 
das  classes  acima  é  dividida  novamente,  resultando  em  100  divisões  e  estas  novamente 
divididas, formando as 1000 primeiras secções da tabela. Esta divisão decimal das tabelas é 
crescente,  de  acordo  com  o  desenvolvimento  e  a  especialização  das  ciências  e  do 
conhecimento.  Cada  assunto,  por  sua  vez,  é  representado  por  um  símbolo,  chamado  de 
notação, composta de algarismos arábicos. Teoricamente cada conceito possui um número 
que  o  represente  dentro  das  tabelas.  Estas  unidades  conceituais,  no  entanto,  não  estão 
isoladas: existem enquanto unidades, mas possuem estreita relação com as demais classes do 



sistema, por estarem mais próximas ou afastadas umas das outras – o que representaria maior 
ou menor semelhança entre os conceitos ou assuntos. Desta forma, a notação decimal da CDD 
e o estabelecimento de relações entre as mesmas permitem uma dinâmica estrutura para a 
organização dos acervos bibliográficos (ONLINE..., 2006a). 

Outra importante característica da CDD, que a acompanha desde sua criação, é sua 
importância dispensada ao índice. Conforme Piedade (1983, p. 88), 

o  índice  relativo,  anexado  por  Dewey  em  seu  sistema  de  classificação, 
também foi  uma inovação,  pois  não  constava  dos  sistemas existentes  na 
época. Parece mesmo que Dewey inicialmente deu uma importância muito 
grande  ao  índice,  considerando  que,  através  dele,  qualquer  pessoa  seria 
capaz de classificar.

Batty (1971) orienta a atividade prática de classificação com a CDD utilizando-se do 
índice:

The basic operation for finding a class number for any subject are always the  
same: first consult the index for the required topic; then check the number  
given there in the schedules. In time you may come to know the schedules so  
well that you will be able to turn straight to the right area and look through  
the schedules for the number that you want, but until then, and even then if  
you are dealing with an unfamiliar subject, you will find the index useful for  
showing in what classes or disciplines your particular topic may appear so  
that you can select the right number.

O procedimento acima é elementar na utilização da CDD. Para atribuir um número 
que  represente  o  assunto  de  uma  obra,  por  exemplo,  o  classificador  poderá  seguir  dois 
caminhos: ir diretamente às tabelas ou utilizar-se do índice, que indicará o número na tabela 
referente a determinado assunto, fornecendo, em alguns casos, instruções complementares. 
Nas  duas  maneiras  o  sistema  exerce  uma  espécie  de  controle  no  processo  de  escolha  e 
atribuição da notação,  isto  é,  na classificação.  Por ser  o procedimento mais  indicado aos 
classificadores iniciantes, como relatado anteriormente, o índice possui ainda um expressivo 
papel  na  atividade  de  classificação  e,  indo  além,  até  mesmo  na  formação  profissional  e 
pessoal  do  bibliotecário-classificador.  Discutiremos,  a  seguir,  a  maneira  como  isto  pode 
acontecer no caso do temas aqui propostos: a paz e o problema da guerra. Apresentaremos os 
termos guerra  e  paz  (e  suas  respectivas  notações)  no  índice  das  duas  últimas  edições  da 
Classificação Decimal de Dewey, a 21ª e 22ª edições.

Os conceitos de guerra e paz no índice da CDD 21 (DEWEY, 1996, v. 4):

Termo Notação
Peace 303.66
War 303.66

Aos dois termos no índice é atribuída a mesma notação. Tal situação demonstra que a 
CDD 21 entende paz e guerra como fenômenos de mesma natureza.  Procedendo para a tabela 
temos a seguinte situação (DEWEY, 1996, v. 2):

303



   .66         War

        Including pacifism, sociology of war

Class war a cause of social change in 303.027; class the art and science of 
warfare in 355-359. Class military,  diplomatic,  political,  economic, so-
cial, welfare aspects of a specific war with the history of the war, e. g., of 
World War II 940.53

For civil war, see 303.64

Na tabela a situação é ainda mais grave, pois o tratamento para paz é mínimo: aparece 
apenas pela nota “including pacifism”.  O bibliotecário,  nesta  situação,  ao se deparar  com 
documentos  que tenham como conteúdo o assunto paz  e  procedendo da maneira  descrita 
anteriormente (de acordo com Batty),  encontra no índice uma notação que leva para uma 
divisão na tabela que em nada se refere à paz, mas à guerra!

A seguir, o desdobramento da notação 303.66:

300 Social sciences
303 Social process
303.6   Conflict
303.66    War

 
Mais uma vez a paz não aparece nas divisões que levam à notação 303.66. E aqui 

ainda mais uma contradição: a subdivisão que deveria ser de paz está subordinada, isto é, está 
dentro da divisão de assunto “conflito”. Além disso, podemos notar a subdivisão “guerra” e a 
divisão “conflito” subordinadas à secção “processos sociais”, o que indica a guerra como um 
fenômeno assimilado à nossa sociedade, uma sociedade na qual predomina uma Cultura de 
Guerra. 

Agora os conceitos de guerra e paz no índice da CDD 22 (DEWEY, 2003, v. 4):

Termo Notação
Peace 303.66
War 355.02

A princípio  o sistema parece  ter  dado tratamento  mais  adequado aos  dois  termos, 
separando-os  e  designando  uma  notação  para  cada;  em  outras  palavras,  classificando-os 
distintamente. Vejamos como os as notações estão estruturadas na tabela. A primeira notação 
(peace) encontra-se na seguinte situação (DEWEY, 2003, v. 2):

303

   .66         War and peace

        Including pacifism, sociology of war



Class war a cause of social change in 303.485; class prevention of war in 
327.172; class causes of war in 355.027; class the art and science of war-
fare  in 355-359.  Class  military,  diplomatic,  political,  economic,  social, 
welfare aspects of a specific war with the history of the war, e. g.,  of 
World War II 940.53

For civil war, see 303.64

Constata-se, no entanto, que na tabela pouco mudou a respeito do tratamento de paz, 
exceto pela inclusão do termo na entrada da notação. A atual edição da Classificação Decimal 
de Dewey continua disponibilizando um número para dois conceitos distintos. 

A seguir, a segunda notação (war) na tabela (DEWEY, 2003, v. 2):

355

   .02         War and warfare

Class here conventional warfare, total war; comprehensive works on mili-
tary strategy
Class defense in 355.03

For strategy in military operations, see 355.4
See also 341.6 for law of war

[…]

Pode-se ver, aqui, mais uma maneira de classificar o tema guerra pela CDD. Embora a 
classe 350 (Ciências militares) já existisse na 21ª edição, somente na 22ª o índice orienta para 
a possibilidade de mais uma classificação do termo guerra.

A seguir, o desdobramento das duas notações apresentadas. Da notação 303.66:

300 Social sciences
303 Social process
303.6   Conflict and conflict resolution
303.66    War and peace

Desdobramento da notação 355.02:

300 Social sciences
350 Public administration and military science
355 Military science
355.02    War and warfare

Com os  desdobramentos  pode-se  visualizar  mais  uma  vez  a  estrutura  hierárquica 
conceitual da CDD. No primeiro, a subdivisão Conflict and conflict resolution poderia ter se 
dividido para duas  novas  subdivisões,  uma para cada termo – o que não acontece,  como 
vimos  anteriormente.  No  segundo  desdobramento,  pode-se  notar  o  vínculo  da  guerra  na 
estrutura social (e, portanto, cultural) refletida no sistema de classificação:  Military science 



está fortemente vinculada à  Public administration e  denota a ligação da guerra como um 
procedimento de administração do Estado.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que a Classificação Decimal de Dewey não está preparada para lidar 
com a nova visão de mundo proposta pela Cultura de Paz. Embora os conceitos de guerra e 
paz estejam diretamente relacionados um ao outro, eles não são sinônimos, como tentamos 
demonstrar com a Cultura de Paz.  No entanto,  tal  tratamento equivalente dos conceitos é 
evidente na CDD, especialmente na 21ª edição. Contudo, na edição atual ainda permanece o 
não entendimento do conceito de paz. Ainda que o Sistema tenha atribuído no índice um 
número para paz e outro para guerra, na tabela verifica-se a existência de duas subdivisões 
para guerra, uma vez que a paz continua sendo pouco considerada.

Uma  das  dificuldades  encontradas  no  trabalho  foi  a  definição  dos  termos, 
particularmente quanto à definição de paz. Como esta se define geralmente a partir de guerra, 
isto é, da ausência de guerra ou violência, fica ainda mais difícil separá-las em um sistema 
conceitual, como no caso da CDD. Portanto, considero necessário, para aprofundar e melhor 
esclarecer as questões aqui levantadas, a utilização de uma definição positiva para Paz, ou 
seja, defini-la não a partir do que ela não é (no caso, a ausência de guerra), mas a partir do que 
ela realmente seja. Tal definição não foi encontrada até o momento, embora muito se tenha 
dito e escrito sobre a paz.

Ainda que não se tenha chegado ainda a um consenso sobre a definição de paz e as 
distinções entre paz e guerra, as bibliotecas – instituições nas quais as populações reconhecem 
de  alguma  forma  um  tipo  de  autoridade  –  e  seus  profissionais  podem  contribuir  para 
disseminação da concepção defendida pela Cultura de Paz, por exemplo, distinguindo tais 
conceitos eles mesmos e separando os respectivos materiais nas estantes. Não pretendo com 
isto dizer que esta é a solução para um problema tão complexo, isto seria simplista e ingênuo. 
Mas  considero  que  esta  é  uma  responsabilidade  da  qual  os  profissionais  e  cientistas  da 
informação não podem se eximir. Por ora, a Classificação Decimal de Dewey tem contribuído, 
ainda que de maneira bastante sutil, para a perpetuação de uma Cultura da Guerra.
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