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MELVIL DEWEY

Criador da CDD, Melvil Louis 

Kossuth Dewey nasceu em 

10 de dezembro de 1851, 

em uma família pobre de 

uma pequena cidade em 

Nova York.

A Classificação Decimal de Dewey (CDD) 

é um sistema de classificação de 

assuntos. Por ser um sistema decimal, os 

livros são arquivados dígito por dígito. 

Bibliotecas no mundo todo utilizam a 

mesma classificação, inclusive a Library 

of Congress.

História adaptada do folheto da Los 

Angeles County Public Library.



000 - Obras Gerais, 

Ciência da Computação e 

Informação

O que estou buscando? O homem busca 
conhecimento.



100 - Filosofia e Psicologia

Quem sou eu? O homem pensa 
sobre si mesmo.



200 - Religião

O homem pensa 
em um Deus.

Quem me fez?



300 - Ciências Sociais

O homem pensa em 
outras pessoas.

Quem é o homem da 

caverna ao lado?



O homem aprende 
a se comunicar 
com os outros 
através das 
palavras.

400 - Filologia, Linguagem e Idiomas

Como posso fazer para que o homem me entenda?



500 - Ciências Naturais e 
Matemática

O homem aprende 
a entender a 
natureza da terra, o 
mar e o céu.

Como posso entender a natureza e o mundo?



O homem primitivo 
aprendeu a usar o fogo e 
como fazer armas. 
Através dos tempos 
aprendeu sobre a roda, 
a medicina, a plantar, a 
cozinhar alimentos, a 
construir pontes, e como 
fazer todas as coisas 
que usa.

600 - Tecnologia e Ciências Aplicadas

Como posso usar o que eu sei sobre a natureza?



O homem descobriu 
que poderia ter mais 
tempo para fazer as 
coisas de que gosta e 
apreciar diversas 
expressões artísticas. 
Aprendeu a desenhar, 
pintar e criar. Ele 
também aprendeu a 
dançar e jogar.

700 - Artes e Lazer

Como posso aproveitar meu tempo?



O homem tornou-se um 
contador de histórias. 
Criou sagas, romances, 
fábulas, poesia e peças 
teatrais sobre seus 
antepassados e as 
pessoas que ele 
conhecia.

800 - Literatura e Retórica

Como eu posso dar aos meus filhos um registro de 

feitos heróicos do homem?



Como posso deixar um registro para que, no futuro, os homens conheçam sua história?

900 - História, Geografia e Biografias

O homem 
começou a 
escrever sobre os 
acontecimentos 
históricos em toda 
parte e sobre a 
história de vida de 
outras pessoas.



OBSERVAÇÃO:

A partir das classes principais apresentadas nesta apresentação há o desdobramento de 
outras classes para especificar os assuntos.

● EXEMPLOS:

121 - Epistemologia;
150 - Psicologia;
150.195 - Psicanálise;
150.1952 - Psicanálise - Sistema Freudiano;
150.1953 - Psicanálise - Sistema Adleriano;
150.1954 - Psicanálise - Sistema Junguiano;
170 - Ética;
182-  Filosofias gregas pré-socráticas;

300 - Ciências Sociais;
300.72 - Pesquisa social;
301 - Sociologia e antropologia;
301.350981 - Sociologia e antropologia – 
Brasil;
301.1 - Psicologia social;
370 - Educação.
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● Para consultar a lista de classificações gerais da CDD, 
acesse: http://bit.ly/2V97t0B ;

● Para saber como encontrar os livros na estante, acesse o 
tutorial disponível no site da Biblioteca Universitária da 
UFC: http://bit.ly/2IuLnUO .

http://bit.ly/2V97t0B
http://bit.ly/2IuLnUO
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