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A classificação é um dos principais processos para organizar e representar o conhecimento 
utilizado pela Biblioteconomia e Ciência da Informação. Na Classificação Decimal Universal, o 

procedimento utilizado é uma instrumentalização da classificação das ciências de abordagem 
epistemológica. Contudo, pesquisadores consideram essa abordagem inadequada para as 
práticas da classificação. Por outro lado, pesquisadores consideram oportuna uma aproximação 
da Biblioteconomia e Ciência da Informação com da Filosofia. Nesse cenário, esta pesquisa 
explora uma alternativa à classificação epistemológica, abarcando procedimentos ontológicos do 
filósofo Aristóteles e, paralelamente procura respostas à dissertação sobre: i) problemas 
imanentes à classificação prescritiva; ii) indagações comparativas entre a Classificação Decimal 
Universal e a divisão lógica aristotélica. O objetivo principal dessa dissertação é analisar os 
critérios e justificativas lógicas aristotélicas na estrutura da CDU, por meio de amostras de classes 
representativas da classe Agricultura. Para atingir o objetivo da pesquisa, a metodologia, 
caracterizada como exploratória, qualitativa, aplicada e descritiva, mesclou técnicas da análise de 
conteúdo e métodos filosóficos, aplicados à pesquisa bibliográfica em quatro passos: 1) explicar o 
que é sistema realista aristotélico; 2) contribuir com estudos aristotélicos, evidenciando o porquê 
dos princípios do sistema ontológico; 3) colaborar para a compreensão da filosofia, formalizando 
processos da significação realista; 4) relacionar em uma comparação as convergências e 
divergências entre a Classificação Decimal Universal e os processos aristotélicos. Nessas 
abordagens, considera-se que a maior contribuição desta pesquisa foi apresentar uma 
instrumentalização dos Operadores Categoriais articulados ao Eixo ontológico e Matrizes de 
postulados da doutrina aristotélica. No desejo de apresentar uma alternativa à classificação 
prescritiva, por meio de critérios demonstrativos, verifica-se que os processos de significação, pela 
investigação da existência e da identidade da entidade são precedentes à classificação. 
Paralelamente constataram-se poucos aspectos da lógica aristotélica aplicados no instrumento da 
Classificação Decimal Universal. Por fim, salienta-se que as práticas e teorias do sistema 
ontológico aristotélico provêm de justificativas e critérios rigorosos que podem dar fundamentação 
mais adequada às práticas de classificação na Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
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