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RESUMO
A análise dos sistemas de classificação do conhecimento na Filosofia e na
Biblioteconomia sob um ponto de vista histórico-conceitual crítico com enfoque nos
conceitos de classe, categoria e faceta foi desenvolvida a partir dos objetivos
específicos de acompanhar e delinear a trajetória das classificações dos saberes
(classes) e dos seres (categorias) à luz da Filosofia; averiguar as possíveis influências
que as classificações filosóficas historicamente exerceram sobre as classificações
bibliográficas tradicionais; e verificar de que modo os conceitos específicos de
categoria, de classe e de faceta têm sido definidos no âmbito das classificações
biblioteconômicas tradicionais. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratório-descritivo,
embasada na literatura pertinente, oriunda de ambas as áreas do conhecimento em
questão. A partir do levantamento bibliográfico construiu-se o referencial teórico,
conduzindo à objetivação, análise, discussão e o aprofundamento do objeto. É possível
afirmar que tanto os princípios das classificações filosóficas em relação aos saberes e
em relação aos seres, quanto as próprias classificações que dividem os saberes e os
seres, apresentam-se como construtos destinados a conhecer e disciplinar o
conhecimento do ser e do saber. A influência das classificações filosóficas sobre as
classificações bibliográficas reside no fato de que as classificações bibliográficas são
adaptações das classificações do conhecimento ou das ciências. As bibliográficas,
frequentemente, utilizam termos originários das filosóficas, ressignificando-os e
transformando-os em ferramentas. Em síntese, pode-se afirmar que, a partir da
Filosofia, absorvida em explicações teóricas, até a Biblioteconomia, preocupada com
soluções instrumentais e aplicativas (pragmáticas), os esquemas de classificação
bibliográfica propostos tem se beneficiado da aproximação dessas duas áreas de
conhecimento. A revisão conceitual com respeito às noções de classe, categoria e
faceta aponta, por parte dos estudiosos da Classificação, para a necessidade de um
cuidado maior no desenho, no planejamento e na estruturação de sistemas de
classificação, na modificação e especificação de tabelas de classificação e até de
linguagens de indexação, com vista à sua adequação e relevância. As contribuições daí
resultantes, delineadas numa perspectiva funcional-instrumental, poderão ajudar os
profissionais a reconsiderar os seus sistemas de idéias e procedimentos em relação à
construção e avaliação de linguagens de indexação e à classificação habitual de
documentos. Caberá à Ciência da Informação avançar na fundamentação teórica do
seu campo de aplicação, discutindo criticamente a sua base conceitual, atenta às
práticas de uso em voga na Biblioteconomia e Documentação com relação a termos e
conceitos. O estudo valida as hipóteses inicialmente levantadas, determinando que a
consistência terminológica de termos como categoria, classe ou faceta contribui para
aperfeiçoar a operacionalização do processamento do conhecimento em Ciência da
Informação e que aos esquemas categoriais não cabe um valor neutro, uma vez que
sempre favoreceram uma determinada concepção de mundo, em que pese a sua
natureza objetivamente pragmática. Por fim, apresentam-se algumas perspectivas
decorrentes da investigação, selecionando-se questões relevantes e de interesse para
futuras pesquisas.
Palavras-chave: Categoria. Classe. Faceta. Classificação. Teoria da Classificação.
Organização do Conhecimento. Biblioteconomia. Ciência da Informação.

ABSTRACT
The analysis of knowledge classification systems in Philosophy and Librarianship by a
critical historical-conceptual point of view with an approach in the concepts of class,
category and facet was developed from specific objectives to accompany and outline
the path of knowledge (classes) and beings (categories) classification in relation to
Philosophy; to investigate the possible influences that the philosophical classification
historically exerted on traditional bibliographical classifications; and to verify in which
way the specific concept of category, class and facet have been defined in the ambit of
traditional librarianship classifications. This research is of exploratory-descriptive type,
based upon pertinent literature, resulting from both areas of knowledge in discussion.
From the studied bibliographical material, a theoretical reference was built, leading to
objectivation, analysis, discussion and a profound study of the object. It’s possible to
affirm that even the principles of philosophical classifications in relation to knowledge
and beings, as well as the classifications that divide knowledge and beings, are
presented as constructs, purposed to understand and to train the information of beings
and knowledge. The influence of philosophical classifications on bibliographical
classification is settled by bibliographical classifications, which are adaptations of
knowledge or science. The bibliographical ones, frequently utilize terms originated
from philosophical that are modified and transformed into tools. In synthesis, it may be
stated that, from Philosophy, absorbed in theoretical explanations, even Librarianship,
worried with instrumental and application (pragmatic) solutions, the proposed plans of
bibliographical classifications have been beneficiated from the approximation of this
two areas of knowledge. The conceptual review in relation to notions of class, category
and facet needs a better attention in design, planning and in the structuring of
classification systems, as pointed out by experts on Classification, in the modification
and specification of classification tables and also indexation languages, aiming its
adequacy and significance. The resulting contributions, outlined by a functionalinstrumental perspective, would help professionals to reconsider their systems of ideas
and procedures in relation to construction and evaluation of indexation languages and
regular classification of documents. The information science will be responsible to
develop theory fundamentation of its application field, discussing critically its
conceptual basis, with attention to the practices in use by Librarianship and
Documentation in relation to terms and concepts. The study validates the hypothesis
initially described, determining that the terminological consistency of terms as
category, class or facet contribute to improve the operacionalization of knowledge
processing in Information Science and that to category schemes it doesn’t fit a neuter
value, since that always favored a certain conception of the world, in which
predominates its pragmatic nature As result of the investigation, some perspectives
are presented, selecting questions of extreme relevancy and interest for future
researches.
Key-words: Category. Class. Facet. Classification. Classification Theory. Knowledge
Organization. Librarianship. Information Science.
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