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A Classificação Facetada revolucionou o modo de pensar e de elaborar classificações. Na época em que esse 

sistema foi concebido, no período de 1924 a 1928, por Shiyali Ramamrita Ranganathan, manifestou-se como um 

sistema em facetas, bem mais flexível do que os sistemas existentes na atualidade. Na tentativa de reduzir a lacuna 

existente e ao mesmo tempo instigar a área para a realização de novos estudos sobre a Classificação Facetada, ao 

longo desta pesquisa, apresentam-se elementos que revelam o mapeamento do assunto na literatura científica, com 

uso de diferentes subsídios metodológicos. Este estudo analisa as características da produção científica brasileira 

sobre Classificação Facetada, identificando os seguintes indicadores: produtividade de pesquisadores e instituições, 

períodos de maior produtividade, análise do conteúdo dos trabalhos investigados, análise da incidência das 

palavras-chave, métodos de pesquisa, aplicação da Classificação Facetada, uso da Classificação Facetada e 

tendências apresentadas nas pesquisas. O mapeamento da produção científica contemplou os trabalhos publicados 

entre 1990 a 2019, a partir de consultas na Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos, Scopus, Library 

Information Science Abstratcs, Web of Science, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e nos anais publicados 

do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação e do International Society for Knowledge 

Organization (Brasil). O percurso metodológico compreendeu o uso de técnicas quantitativas e qualitativas 

combinadas e a coleta de dados final aconteceu em janeiro de 2020. Formou-se um banco de dados no Microsoft 

Excel, composto por 53 estudos para a parte empírica, assim, distribuídos: 16 teses e dissertações, 20 artigos de 

periódicos e 17 artigos de comunicação oral. Os métodos aplicados ao conjunto de dados coletados foram a revisão 

sistemática da literatura, a bibliometria e a análise de conteúdo, que fazem parte do embasamento teórico e 

metodológico. Recorreu-se, também, aos aportes teóricos da Classificação Facetada, as características e os 

elementos estruturais desse sistema, além das bases teóricas da comunicação e produção científica. Para a análise 

e apresentação dos resultados, elaboraram-se gráficos, quadros e tabelas. Dos resultados revelados, ressalta-se 

que o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais é o mais 

produtivo na amostra sob análise e os autores mais citados nos artigos de periódicos foram os clássicos. Na amostra 

de artigos de periódicos e de trabalhos de comunicação oral, o Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 

Informação destacou-se quanto à produção de artigos, em comparação com os periódicos. Dentre as instituições, a 

Universidade Federal de Minas Gerais e a Federal Fluminense aparecem com a maior produção científica de artigos. 

O uso, a aplicação e a contribuição da Classificação Facetada manifestam-se no domínio da modelagem conceitual, 

dos sistemas facetados e da modelização em ambientes digitais. Como tendências de pesquisa, destacam-se 

sugestões de aplicação desse sistema em outros domínios, a necessidade de novos estudos que abordem as bases 

teórico-metodológicas da organização do conhecimento, a aplicação em novos contextos, o aumento dos estudos 

relacionados aos sistemas facetados, entre outros resultados. Os elementos trazidos pelos resultados vieram a 

caracterizar a produção científica brasileira sobre a temática Classificação Facetada. 
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