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As classificações decimais de documentos

As classificações de documentos constituem um sistema hierárquico em que idéias e conceitos são 

representados em múltiplas relações de coordenação, subordinação e superordenação. O princípio 

geral  adotado  é  a  divisibilidade  do  todo  –  o  conhecimento  –  dividido  em  disciplinas  e  sub-

disciplinas  sucessivamente,  sendo  que  às  disciplinas  correspondem  os   grandes  ramos  do 

conhecimento que abarcam conceitos e idéias menores. Por exemplo:

A Classificação Decimal de Dewey

A Classificação Decimal de Dewey (CDD ou DDC na sigla em inglês, também conhecido como 

Sistema Decimal de Dewey) é um sistema de classificação documentária desenvolvido por Melvil 

Dewey em 1876. Ao longo dos anos passou por grandes revisões, sendo a última, em 2004.

A CDD organiza todo o conhecimento em dez classes principais que, excluindo a primeira (000 

Computadores, Informação e Referência Geral), prosseguem do metafísico (filosofia e religião) ao 

profano (história e geografia). A escolha de números decimais para suas categorias; permite que o 

sistema seja ao mesmo tempo puramente numérico e infinitamente hierárquico. 

O sistema utiliza dez classes principais, que são então subdivididas. Cada classe principal tem dez 

divisões e cada divisão tem dez seções. Assim o sistema pode ser elegantemente resumido em 10 

classes principais, 100 divisões e 1000 seções.

As obras são classificadas por assunto, com extensões para relações entre assuntos (local, época ou 

tipo do material), produzindo números de classificação de no mínimo três digitos mas de tamanho 

máximo indeterminado, com um ponto decimal antes do quarto dígito, quando presente:



330 para economia + 94 para Europa = 330.94 Economia européia
973 para Estados Unidos + 005 que é a divisão para periódicos = 973.005 periódicos EUA

Classes Principais

000 Generalidades

100 Filosofia

200 Religião

300 Ciências Sociais

400 Línguas

500 Ciências puras

600 Ciências Aplicadas

700 Artes

800 Literatura

900 História e Geografia

Os  números  da  CDD  formaram a  base  para  um sistema  mais  expressivo  porém complexo,  a 
Classificação Decimal Universal, que combina os números básicos de Dewey com alguns sinais de 
pontuação (vírgula, dois pontos, parênteses etc)



A Classificação Decimal Universal

A Classificação  Decimal  Universal  (CDU)  é  um  esquema  internacional  de  classificação  de 

documentos.  desenvolvido pelos bibliógrafos  belgas  Paul Otlet  e  Henri  la Fontaine no final  do 

século  XIX.  Ela  é  baseada  na  classificação decimal  de Dewey – onde  todo o conhecimento é 

dividido em 10 classes principais e estas, infinitamente divididas numa hierarquia decimal -  com a 

adição de sinais auxiliares para indicar vários aspectos especiais de um assunto ou relações entre 

assuntos. 

O design da CDU é compatível com a leitura feita por máquinas e o sistema tem sido usado em 

conjunção tanto com sistemas de separação mecânica antigos quanto com os atuais catálogos de 

acesso público on-line. Uma versão do CDU, com 65 mil subdivisões está disponível em formato 

banco de dados e é chamado Master Reference File (MRF). A versão atual completa do CDU possui 

220 mil subdivisões.

Classes Principais

0. Generalidades. Ciência e conhecimento. Ciências da informação. Informática. Documentação. 
Biblioteconomia
1. Filosofia e psicologia
2. Religião. Teologia.
3. Ciências sociais. Sociedade. Política. Economia. Comércio. Direito. Seguro. Educação. Folclore. 
Estatística
4. Classe vaga. Não atribuída. Provisoriamente não ocupada.
5. Matemática e ciências naturais. Ciências puras
6. Ciências aplicadas. Medicina. Saúde. Tecnologia. Agricultura. Cozinha e culinária.
7. Belas artes. Arquitetura. Música. Recreação. Turismo. Diversões. Esportes. Jogos.
8. Linguagem. Língua. Lingüística. Filologia. Literatura.
9. Geografia. Biografia. História.

Na  CDU,  cada  número  é  interpretado  como uma  fração  decimal  com o  ponto  decimal  inicial 

omitido,  que  determina  a  ordem  de  preenchimento.  Em  prol  da  facilidade  de  leitura,  um 

identificador  CDU  é  geralmente  pontuado  a  cada  três  dígitos.  Assim,  depois  de  61,  "ciências 

médicas", vêm as subdivisões de 611 a 619. Sob 611, "Anatomia", Vêm suas subdivisões de 611.1 a 

611.9 e sob 611.1 vêm todas as suas subdivisões antes de ocorrer 611.2, e assim por diante. Depois 

de 619 vem 620.

Uma vantagem deste sistema é que ele é infinitamente expansível e quando novas subdivisões são 

introduzidas, elas não precisam alterar o ordenamento dos números.

Um documento pode ser classificado sob uma combinação de diferentes categorias através do uso 

de símbolos adicionais:



+ mais adição e.g. 59+636 zoologia e criação seletiva de animais

/ barra extensão
e.g. 592/599 Zoologia sistemática (tudo de 592 a 599 
inclusive)

:
dois 
pontos

relação e.g. 17:7 Relação entre ética e artes

[] colchetes
sub-agrupamento 
algébrico

e.g. 31:[622+669](485) estatísticas de mineração e 
metalurgia na Suécia (o auxiliar considera 622+669 como 
uma unidade)

= igual linguagem e.g. =20 em Inglês; 59=20 Zoologia, em inglês

Exemplo de classificação:

6 Ciências Aplicadas, Medicina, Tecnologia em Geral 

60 Biotecnologia

61 Medicina

619 Medicina veterinária

62 Engenharia. Tecnologia em geral.

621 Engenharia mecânica

621.3 Engenharia elétrica

 621.38 Eletrônica

622 Mineração

623 Engenharia militar

624 Engenharia civil

624.0 Engenharia Civil e Estruturas em Geral 

624.01  Estruturas  e  elementos  estruturais  segundo  o  material  e 

processo construtivo

624.011 Estruturas  e materiais de origem orgânica

624.012 Estruturas de alvenaria

624.012.4 Estruturas de alvenaria, formas e configuração 

624.012.45 Estrutura  Betão Armado

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zoologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%A9cia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metalurgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cria%C3%A7%C3%A3o_seletiva_de_animais&action=edit&redlink=1


Um outro tipo de classificação

Além dos números CDU e CDD podemos encontrar nas bibliotecas um outro código numérico, que 

contém uma letra capitular seguida por uma sequência de numerais (centena) que termina por uma 

letra minúscula.  Este código nos permite rapidamente identificar o documento, uma vez que indica 

o Sobrenome do Autor, o autor e o título da obra.

Assim por exemplo, a sequência W378s indica:

W: WEBSTER

378: Webster, David L.

s: the fall of the ancient Maya : solving the mystery of the Maya collapse

Temos portanto o seguinte documento:

WEBSTER, David L.  The fall of the ancient Maya  : solving the mystery of the Maya collapse. 

London: Thames & Hudson, 2002.
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