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Resumo 

Relato sobre a experiência na gestão da Biblioteca Professor Jorge de Abreu 
Coutinho, do Instituto de Química na Universidade Federal do Rio de Janeiro 
sobre a dificuldade dos novos bibliotecários em indexar e classificar os livros de 
química recebidos por compra, doação ou permuta e atender satisfatoriamente 
a organização desta área do conhecimento nas estantes da biblioteca e que 
reflete a indexação na base de dados Minerva, que é a base de dados que 
espelha o Sistema de Documentação da UFRJ. Para diminuir tal dificuldade, foi 
apresentada uma aula de química, de modo simples, feita especialmente para 
bibliotecários, utilizando os conceitos das Categorias Fundamentais para 
Classificação de Ranganathan. Pretendemos que a aula seja habitualmente 
ministrada aos novos funcionários adquiridos por nossa Biblioteca. 
 
Palavras-chave: Química, Gestão de Sistemas de Informação, Produtos de 
Informação, Categorias Fundamentais de Classificação. 
 
 
Abstract 

Story on the experience in the management of the Library Professor Jorge de 
Abreu Coutinho, of the Institute of Chemistry in the Universidade Federal do Rio 
de Janeiro on the difficulty of the new librarians in classifying books of chemistry 
received by purchase, donation or exchange and satisfactorily to take care of 
the organization of this area of the knowledge in the bookshelves of the library 
and that it reflects the indexation in the database Minerva, that is the base that 
reflects the System of Documentation of the UFRJ. To diminish such difficulty, a 
chemistry lesson was presented, in simple way, made especially for librarians, 
using the concepts  of Ranganathan’s Classification. We intend that a chemistry 
lesson to be given habitually to the new employees who are acquired by our 
Library.  
 
Keyword: Chemistry, Management of Systems of Information, Products of 
Information. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Biblioteca Professor Jorge de Abreu Coutinho pertence ao Instituto 

de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem acervo 

especializado na área de Química. Física, Matemática, e Engenharia Química 

também são assuntos que compõe o acervo da biblioteca, como áreas de 

apóio ao estudo da Química e há também livros sobre Didática, Ensino de 

Ciências, Ensino de Química e livros de Química de nível médio, já que o 

Instituto de Química oferece cursos de Licenciatura em Química e de 



especialização em Ensino de Química. Assim, a biblioteca atende a usuários 

que fazem parte do grupo de alunos, professores, pesquisadores e outros 

interessados tanto do Instituto de Química da UFRJ (IQ), quanto o de Física 

(IF), Matemática (IM), Engenharia Química (Escola de Química - EQ) e a 

Faculdade de Educação (FE), sendo que os usuários de outros institutos que 

menos utiliza a biblioteca são os Instituto de Matemática - IM. 

Em cinco anos a frente da biblioteca como responsável e antes da  

graduação em Biblioteconomia concluído curso de graduação Química – o que 

favorece minha atuação em relação às necessidades e expectativas dos 

nossos usuários – percebi certa dificuldade dos novos bibliotecários que foram 

admitidos em indexar e classificar os livros de química e das outras áreas 

científicas que contemplam a coleção da nossa biblioteca.  

De forma a minimizar o problema, decidimos criar uma aula para 

introduzir aos bibliotecários e funcionários que irão trabalhar na Biblioteca do 

Instituto de Química os conhecimentos básicos da área e das ciências que 

complementam seu estudo. A aula foi preparada de forma a apresentar aos 

bibliotecários a área de conhecimento Química e relacionar este conhecimento 

com a Teoria das Categorias Fundamentais de Ranganathan, conhecida pelos 

bibliotecários, revelando a divisão das subáreas da Química, refletida também 

na organização de assuntos na biblioteca.  

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Com propósito de transmitir os conhecimentos básicos da área de 

Química, bem como explicar de forma simplificada sua divisão e como as 

outras ciências complementam seu estudo tanto para os bibliotecários quanto 

para os auxiliares administrativos que são funcionários da biblioteca, utilizamos 

na preparação da aula livros de Química de nível médio e que estão no acervo 

da própria biblioteca, como “Química” de USBERCO e SALVADOR, de 2008 e 

“Fundamentos da química” de FELTRE, de 2005. Para relacionar os 

conhecimentos sobre Química com a Teoria de Conceitos Fundamentais de 

Ranganathan e oferecer aos bibliotecários a noção da divisão da Química e, 

conseqüentemente, a organização da biblioteca, para que eles indexem e 

classifiquem os itens do acervo com maior embasamento teórico e 



satisfazendo da melhor forma possível a organização de assuntos da 

biblioteca, foi usado o texto em formato eletrônico encontrado na Internet de 

GOMES: “Revisitando Ranganathan: a classificação na rede”.  

O conjunto de informações escolhidas para preparar a aula foi reunido 

em apresentação no formato Power Point, com 24 (vinte e quatro) slides. A 

aula foi apresentada no dia 03 de dezembro de 2010 tanto para os 

bibliotecários quanto para os auxiliares administrativos que fazem parte do 

corpo de funcionários da biblioteca. 

 3 DESENVOLVIMENTO DA AULA 

 

A aula foi dividida em duas partes: primeiramente foi mostrado o que é a 

ciência Química, para que serve e suas funções em relação à sociedade. 

Depois foi contada uma pequena História da Química e mostrado seu objeto de 

estudo: A Matéria. A partir da apresentação da Matéria, foi exposta então a 

constituição da matéria, o que preparou o estudo para a divisão da Química 

nas suas determinadas subáreas.  

Este foi o momento onde houve a preocupação de mostrar o porquê da 

escolha daquele tipo de organização dos livros na estante da biblioteca e 

entramos na segunda parte da aula: relacionar a divisão da ciência Química 

com os Conceitos Fundamentais de Ranganathan. Na nossa biblioteca a 

organização dos assuntos reproduz a divisão das subáreas da Química, sendo 

utilizada como classificação dos livros a Classificação Decimal de Dewey – 

CDD. As ciências complementares seguem também a ordem estabelecida pela 

CDD. Para relacionar as divisões da Química com a Classificação de 

Ranganathan foi pedido aos bibliotecários que assistiram a aula que 

classificassem os conceitos de Química segundo os conceitos das Categorias 

Fundamentais de Ranganathan,  a saber: Personalidade, Matéria, Energia, 

Espaço e Tempo – PMEST. Desta forma PERSONALIDADE passou a 

caracterizar as grandes subdivisões da Química, que também reflete a divisão 

do Instituto em seus Departamentos, tais como Química Inorgânica, Orgânica, 

Físico- Química, Analítica e as outras áreas do conhecimento complementares 

à Química; MATÉRIA seria o objeto de estudo da Química: os átomos, os 

elementos químicos, as substâncias, as soluções e amostras laboratoriais; 



ENERGIA estaria relacionado aos processos químicos, tanto laboratoriais 

quanto experimentais e as funções químicas. 

4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Como a aula foi ministrada no fim do ano passado e logo entrou o 

período de férias, ainda não podemos avaliar se a aula conferiu aos 

bibliotecários conhecimentos suficientes para indexar e classificar 

satisfatoriamente segundo a organização estabelecida na Biblioteca do Instituto 

de Química, mas tivemos resposta positiva dos bibliotecários que assistiram a 

aula quando perguntados se a aula satisfez as expectativas de demonstrar os 

conhecimentos básicos da Química para melhorar sua indexação e 

classificação dos itens.  

Após a avaliação dos resultados de indexação e classificação que serão 

realizados no percurso deste ano, a aula poderá ser ministrada em qualquer 

biblioteca que seja especializada na área de Química como forma de 

treinamento para bibliotecários e demais funcionários. 
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ANEXOS: Alguns slides da Aula de Química Para Bibliotecários 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 


