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RESUMO 

 

Diante à evolução da Web, a Ciência da Informação encontra-se sob necessidade de 

atualização, tanto para sua otimização como campo de estudo quanto para melhor 

atendimento às necessidades dos usuários. Assim, por meio de uma pesquisa exploratória e 

qualitativa, o presente trabalho adota o procedimento de levantamento bibliográfico sobre 

linguagens documentárias hierárquicas, Classificação, Web Semântica e Linked Data, como 

forma de investigar a utilização e aplicação dos projetos UDC Summary Linked Data e a CDD 

em Linked Data para a organização de dados no contexto Linked Data e sua implicação para o 

campo da Ciência da Informação e da semantificação da Web. Constatou-se baixa 

disseminação das propostas e de publicações que as abordassem, sugerindo-se como solução o 

maior engajamento das organizações mantenedoras dos sistemas com a disseminação das 

iniciativas, além da inclusão, no caso do UDC Summary Linked Data, no LOD cloud. Aponta-

se para o potencial de inovação da área da Ciência da Informação e da Classificação 

proporcionado por iniciativas como essas, podendo, ainda, criar novas bases teóricas ao 

campo de estudo da informação. 

 

Palavras-chave: Classificação Decimal de Dewey (CDD). Classificação Decimal Universal 

(CDU). Linked Data. Linguagens documentárias hierárquicas.  

 

ABSTRACT 

 

Faced with the evolution of the Web, Information Science is in need of updating, both for its 

optimization as a field of study and for better attendance to the users' needs. Thus, through an 

exploratory and qualitative research, the present work adopts the procedure of bibliographic 

survey on hierarchical documentary languages, Classification, Semantic Web and Linked 

Data, as a way to investigate the use and application of the projects UDC Summary Linked 

Data and DDC in Linked Data for the organization of data in the context of Linked Data and 
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its implication for the field of Information Science and the semantification of the Web. It was 

observed a low dissemination of the proposals and of publications that addresses them, being 

suggested as a solution the greater engagement of the organizations that maintain the systems 

with the dissemination of the initiatives, and in the case of the UDC Summary Linked Data, 

its inclusion to the LOD cloud. It is pointed the innovation potential of the area of Information 

Science and Classification provided by initiatives such as these, which may also create new 

theoretical bases for the field of information study. 

 

Keywords: Dewey Decimal Classification (DDC). Universal Decimal Classification (UDC). 

Linked Data. Hierarchical documentary languages. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As linguagens documentárias hierárquicas propõem, no contexto da Classificação, a 

organização do conteúdo dos recursos informacionais, visando uma recuperação mais 

eficiente da informação. Os sistemas de classificação, nos quais as linguagens documentárias 

hierárquicas se constituem, podem ser aplicados na World Wide Web, devido à sua constante 

expansão e do crescimento de dados e informações contidos nesse ambiente.  

Com o surgimento da Web Semântica, proposta por Berners-Lee, aumenta-se a 

necessidade de organizar os dados que compõem a Web, uma vez que essa organização é uma 

das bases para a concretização da semantificação da Web (BERNERS-LEE; HENDLER; 

LASSILA, 2001). Dentro dessa proposta, cria-se a iniciativa Linked Data para suportar sua 

realização, consistindo na interligação de dados estruturados presentes na Web, de forma que 

tanto pessoas quanto máquinas sejam capazes de compreendê-los e relacioná-los (BERNERS-

LEE, 2006). 

Assim, a Classificação pode ser aplicada à Web Semântica, uma vez que provê a ela a 

padronização do conteúdo temático das informações garantindo a organização necessária para 

a concretização da mesma. 

Para tal, levanta-se a utilização dos sistemas de Classificação Decimal de Dewey 

(CDD) e Classificação Decimal Universal (CDU), ambos disponibilizados online em Linked 

Data, em formato SKOS, pelas respectivas entidades responsáveis. Sendo os sistemas mais 

utilizados para classificação de recursos informacionais na área da Ciência da Informação, as 

propostas de seus sumários em Linked Data apresentam-se como grande oportunidade de 

atualização do campo, além da otimização dos processos que constituem a Web Semântica. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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Dentre as atividades que compõem a Ciência da Informação, a Análise Documentária 

surge com o objetivo de gerenciar as etapas relacionadas à análise, síntese e representação da 

informação, sendo utilizadas as linguagens documentárias (LDs) como ferramentas que visam 

auxiliar este subcampo (CINTRA et al., 1994). 

As LDs podem ser definidas como compilações de termos de determinada(s) área(s) 

do conhecimento, que possuem alguma relação entre si, cujo objetivo é promover a 

padronização na representação de assunto dos recursos informacionais. Sua elaboração é 

alcançada por meio da tradução da linguagem que determinado objeto adota (linguagem 

natural) para uma linguagem padronizada (linguagem documentária), que busca traduzir e 

uniformizar os termos adotados originalmente, criando uma ponte de comunicação entre o 

usuário e o acervo (CINTRA et al., 1994). 

Segundo Cintra et al. (1994), os termos que formam uma linguagem documentária 

devem sempre possuir uma relação, estando um subordinado a outro termo posicionado 

superiormente, de acordo com sua abrangência, determinando às LDs caráter hierárquico. 

Além da hierarquia vertical, de subordinação e superordenação, os termos podem se 

relacionar em hierarquia horizontal, que ocorre por associação quando dois ou mais termos se 

encontram relacionados, porém em mesmo nível, sem diferença em relação a seu 

detalhamento. 

As linguagens documentárias são comumente divididas em dois tipos, as alfabéticas e 

as hierárquicas. As LDs alfabéticas são aquelas estruturadas em ordem alfabética, como os 

tesauros, enquanto as LDs hierárquicas são as que se apresentam apenas de acordo com as 

relações hierárquicas entre os termos, sem ordenação alfabética, como os sistemas de 

classificação. Nota-se que apesar da distinção entre as linguagens documentárias alfabéticas e 

as hierárquicas, ambos os tipos são marcados pelo caráter hierárquico, uma vez que não é 

possível a existência de termos sem relacionamento em uma LD (BOCCATO, 2009; 

CINTRA, et al., 1994). 

A utilização das LDs hierárquicas para a representação dos conceitos que descrevem o 

conteúdo dos recursos informacionais promove a padronização dos termos utilizados para tal, 

potencializando a eficiência na recuperação da informação. Dentre os sistemas de 

classificação utilizados para essa finalidade, destacam-se a Classificação Decimal de Dewey 

(CDD) e a Classificação Decimal Universal (CDU). 
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A CDD tem origem em 1876, com o bibliotecário Melvil Dewey (1851-1931), sendo 

publicada sob o título “A classification and subject index for cataloguing and arranging the 

books and pamphlets of a library”. Apenas em sua décima sexta edição o sistema passa a ser 

publicado como “Decimal Dewey Classification” (DDC) (PIEDADE, 1983). 

A Classificação Decimal de Dewey possui caráter: hierárquico, uma vez que é 

estruturado de acordo com as relações de subordinação, superordenação e coordenação entre 

os termos; decimal, utilizando-se de números decimais na construção das notações; e puro, 

pois adota apenas números arábicos e o símbolo ponto ‘.’, empregado apenas para facilitar na 

leitura dos códigos notacionais (PIEDADE, 1983).  

Dewey secciona o conhecimento humano em nove diferentes classes principais: 

Filosofia, Religião, Ciências Sociais, Línguas, Ciências Puras, Ciências Aplicadas, Artes, 

Literatura e História. Identificando a necessidade de uma classe geral que englobasse as obras 

que tratam de todas as demais áreas do conhecimento, como os dicionários e enciclopédias, o 

bibliotecário estabelece uma décima classe denominada ‘Generalidades’ (PIEDADE, 1983). 

As dez classes principais encontram-se distribuídas e nomeadas da seguinte forma: 

 

000 Ciência da computação, informação e obras gerais; 

100 Filosofia e psicologia; 

200 Religião; 

300 Ciências sociais; 

400 Línguas; 

500 Ciência; 

600 Tecnologia; 

700 Artes e recreação; 

800 Literatura; 

900 História e geografia. (DEWEY, 2003). 

 

Apesar de ser o sistema de classificação mais utilizado no mundo (ONLINE 

COMPUTER LIBRARY CENTER, 2018), Paul Otlet (1868-1943) e Henri La Fontaine 

(1853-1943), durante seu processo de organização de uma bibliografia universal, percebem a 

necessidade de um sistema que abrangesse maior número de possibilidades de classificação 

do que a Classificação Decimal de Dewey fornecia até então (PIEDADE, 1983). Dessa forma, 

a CDD foi revisada e reescrita, originando a Classificação Decimal Universal (CDU), 

publicada em 1905 (PIEDADE, 1983). 
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Assim como a CDD, a CDU também é um sistema de classificação hierárquico e 

decimal, diferindo, porém, em sua composição, utilizando-se de notação mista para a 

classificação, ou seja, formado por números arábicos, letras e símbolos (PIEDADE, 1983). 

Similar à Classificação Decimal de Dewey, a CDU possui dez classes principais 

(sendo que a classe 4 encontra-se vaga devido à sua incorporação à classe 8, em 1960) que 

representam as áreas do conhecimento humano: 

 

0 Generalidades. Ciência e Conhecimento. Organização. Informação. Documentação. 

Biblioteconomia. Instituições. Publicações; 

1 Filosofia. Psicologia; 

2 Religião. Teologia; 

3 Ciências Sociais. Estatística. Política. Economia. Comércio. Direito. Administração 

Pública. Forças Armadas. Assistência Social. Seguro. Educação. Folclore; 

4 (Classe atualmente vaga) 

5 Matemática. Ciências Naturais; 

6 Ciências Aplicadas. Medicina. Tecnologia; 

7 Arte. Recreação. Diversões. Esportes; 

8 Língua. Linguística. Literatura; 

9 Geografia. Biografia. História. (UDC CONSORTIUM, 2018?). 

 

 No atual cenário de expansão e exploração do potencial da World Wide Web e sua 

importância para os mais diferentes campos de estudo, a Web Semântica, proveniente da 

idealização de Tim Berners-Lee, surge com o propósito de tratar a Web e os dados que a 

compõe de forma mais significativa, de maneira que tanto computadores quanto as pessoas 

sejam capazes de compreender e relacionar os dados e informações presentes na Web 

(BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA, 2001). Nesse contexto, outra iniciativa é 

desenvolvida, chamado de Linked Data (BERNERS-LEE, 2006). 

 A proposta Linked Data é um importante pilar no processo de consolidação da Web 

Semântica, consistindo na interligação de dados estruturados relacionados, enriquecendo a 

qualidade semântica das informações no âmbito da Web. Segundo Berners-Lee (2006, n.p., 

tradução nossa), “A Web Semântica não é apenas sobre colocar dados na web. Consiste em 

fazer ligações, para que uma pessoa ou máquina possa explorar a web de dados. Com linked 

data, quando você tem um pouco [de dados interligados], você consegue encontrar outros 

dados relacionados.”. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 O presente trabalho consiste em pesquisa exploratória, de caráter qualitativo, e 

levantamento bibliográfico sobre os temas de linguagens documentárias hierárquicas, 

Classificação, Web Semântica e Linked Data. De acordo com Gil (2002, p. 44), “A pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente 

de livros e artigos científicos.”. Por meio da adoção do procedimento metodológico de estado 

da arte, é possível “[...] mapear e [...] discutir uma certa produção acadêmica em diferentes 

campos do conhecimento [...]”, além de “[...] tentar responder que aspectos e dimensões vêm 

sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares [...]” (FERREIRA, 2002, p. 

258). 

 O recorte da pesquisa restringiu-se a publicações em inglês, português e espanhol, 

publicadas no Brasil e internacionalmente, no período de 2000 a 2018, devido à concentração 

de publicações nesse intervalo de tempo. Devido à fundamentação teórica necessária, alguns 

clássicos da área também foram citados. 

 Durante o trabalho foram utilizadas as bases de dados: Base de Teses e Dissertações 

da CAPES, Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação 

(BRAPCI), Portal de Periódicos da Capes, Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Scopus, e Web of Science. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 UDC Summary Linked Data 

 Desenvolvido pelo UDC Consortium, o UDC Summary Linked Data consiste em uma 

iniciativa de disponibilização do sumário da CDU em Linked Data, de forma que suas 

notações possam ser utilizadas para interligar recursos informacionais de diferentes 

instituições. O UDC Summary Linked Data encontra-se disponível, desde 2011, para 

download e para navegação hierárquica por meio de navegador, em http://udcdata.info/ (UDC 

CONSORTIUM, 2013; UDC CONSORTIUM, 2018?a). De caráter proprietário, seu sumário, 

o UDC Summary, já se encontrava parcialmente disponível de forma aberta e online 

previamente à criação do sumário em versão Linked Data. 

 O sumário em Linked Data da CDU é publicado em SKOS (XML/RDF), sendo que 

cada termo possui um URI acessível por navegador para sua identificação única. O Simple 

http://udcdata.info/
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Knowledge Organization System (SKOS) é um modelo recomendado pelo World Wide Web 

Consortium (W3C) para a representação de sistemas de organização do conhecimento no 

contexto da iniciativa Linked Data (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM, 2012a). O 

modelo é utilizado em conjunto com a linguagem estruturada eXtensible Markup Language 

(XML) e o modelo Resource Description Framework (RDF). A linguagem de marcação XML 

permite a representação da informação por meio da utilização de etiquetas (tags) 

customizadas, enquanto o modelo RDF é utilizado para a descrição de recursos, de forma que 

diferentes aplicações computacionais possam intercambiar dados entre si (DE VIRGILIO; 

GIUNCHIGLIA; TANCA, 2010; DZIEKANIAK; KIRINUS, 2004). 

 A utilização de Uniform Resource Identifiers (URIs) para a identificação dos dados, 

no caso os termos que constituem o sumário da CDU, são necessários para que os mesmos 

permaneçam unicamente persistentes e localizáveis (FEITOSA, 2006).  

 Cada um dos termos do sumário possui um registro, no qual constam as informações 

do quadro 1, quando disponíveis. 

 

Quadro 1 – Informações que constam em cada registro do UDCS Linked Data 

ELEMENTO 

DA CDU 
DEFINIÇÃO 

TERMO 

SKOS 

SUBPROPRIEDADE 

DA CDU 

Número CDU 

(notação) 

A notação da CDU é uma combinação 

de símbolos (numerais, sinais e letras) 

que representa uma classe, sua posição 

na hierarquia e sua relação com outras 

classes. Notação é um termo de 

indexação independente de linguagem 

que permite Classificação e 

arquivamento mecânicos de assuntos. 

Também chamado de ‘número CDU’ ou 

‘marcação CDU’ 

skos:notation --- 

Identificador 

de classe 

(URI) 

Um identificador único designado a 

cada classe da CDU. Identifica o 

relacionamento entre o significado de 

uma classe e sua representação 

notacional 

skos:Concept --- 
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Classe geral 

(URI) 

Classe superordenada: a classe 

hierarquicamente acima da classe em 

questão 

skos:broader --- 

Assunto - 

Caption 
Descrição verbal do conteúdo da classe skos:prefLabel --- 

Nota de 

inclusão 

Extensão do caption contendo exemplos 

verbais do conteúdo da classe 

(geralmente uma seleção de termos 

importantes que não aparecem na 

subdivisão) 

skos:note udc:includingNote 

Nota de 

aplicação 

Instruções para construção de números, 

maior extensão e especificação da classe 
skos:note udc:applicationNote 

Nota de 

escopo 

Nota explicando a extensão e 

significado de uma classe da CDU. 

Utilizada para resolver desambiguação 

ou para distinguir essa classe de outras 

similares 

skos:scopeNote --- 

Exemplos 

Exemplos de combinações são 

utilizados para ilustrar a construção de 

uma classe da CDU, i.e., afirmações 

complexas sobre um assunto 

skos:example --- 

Referência 

‘ver também’ 

Indicação de relação conceitual entre 

classes da CDU de diferentes 

hierarquias 

skos:related --- 

Fonte: Tradução de UDC Consortium (2018?a) 

 

 Na figura 1 é possível visualizar algumas dessas informações, assim como a opção de 

salvar individualmente o registro em RDF. 
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Figura 1 – Registro da notação ‘Bibliografia e bibliografias. Catálogos’ no UDC Summary Linked 

Data 

 

Fonte: UDC Consortium (2018?a) 

 

 Ao analisar 26 catálogos online de acesso público (OPACs) de 16 países diferentes 

que utilizam a CDU em suas ferramentas de busca, segundo o UDC Consortium, foi possível 

verificar que nenhuma delas adere ao UDC Summary Linked Data (UDC CONSORTIUM, 

2017a). 

Com base na licença adotada pelo UDC Consortium, o Creative Commons BY-AS 

(visível no canto inferior direito da figura 1), pode-se afirmar que o sumário em Linked Data 

da CDU pode ser utilizado e compartilhado livremente, além de adaptado, para quaisquer fins, 

desde que sejam atribuídos os devidos créditos e disponibilizados, em caso de adaptações, sob 

essa mesma licença (CREATIVE COMMONS, 2018?b). Dessa forma, seus dados podem ser 

utilizados e interligados abertamente (Linked Open Data). Resumidamente, Linked Open 

Data é uma ramificação da iniciativa Linked Data, consistindo da adição do caráter aberto dos 

dados a ela, ou seja, com a adoção de uma licença aberta. Os dados abertos (Open Data) 

objetivam a contribuição de todos no desenvolvimento do conhecimento, maximizando a 
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interoperabilidade (OPEN DEFINITION, 2018?). Assim, a proposta Linked Open Data 

consiste na interligação de dados abertos. 

 

4.2 CDD em Linked Data 

Em 2009, a Online Computer Library Center (OCLC) passa disponibilizar o sumário 

da Classificação Decimal de Dewey em Linked Data, cujos principais objetivos são  

 

• Fornecer um URI acionável para cada classe; 

• Codificar a semântica da classificação em RDF/SKOS; 

• Fornecer representações para máquinas e para humanos; 

• Tornar os dados utilizáveis sob uma licença amplamente utilizada na 

comunidade da Web Semântica. (MITCHELL; PANZER, 2013, p. 178, 

tradução nossa). 

 

Os URIs que identificam cada um dos termos da CDD em Linked Data seguem um 

padrão, para melhor compreendimento e padronização dos mesmos: 

http://dewey.info/{object-collection}/{object}/{snapshot-collection}/{snapshot}/{about}, ou 

seja, o endereço http://dewey.info/, seguido da coleção do objeto, objeto, coleção do snapshot, 

snapshot e seção ‘about‘ sobre o objeto em questão (MITCHELL, PANZER, 2013). 

A coleção do objeto diz respeito ao tipo de objeto, especificado pelos valores “scheme 

(tabela principal)”, “table (tabela auxiliar)”, “class (classe)”, “manual”, “index (índice)”, 

“summary (sumário)”, ou “id”, sendo obrigatória a presença de um deles. A seguir, apresenta-

se o objeto da coleção, caso seja necessário. Um snapshot pode ser definido como a versão de 

um objeto em determinado momento – ano, mês, dia –, podendo fazer parte de uma coleção, 

como por exemplo, da Edição 23 da CDD. O about é utilizado para designar a existência de 

uma seção que discorre sobre determinado objeto (MITCHELL; PANZER, 2013). 

Assim como a CDU, a CDD em Linked Data adota o formato RDF/SKOS para a 

representação dos conceitos de seu sumário. Apesar de ser um sistema de classificação 

proprietário, ou seja, que seu acesso é feito mediante o pagamento de um determinado valor, a 

CDD em Linked Data adota a licença Creative Commons BY-NC-ND, permitindo que seus 

dados sejam compartilhados livremente, desde que sem propósitos comerciais (CREATIVE 

COMMONS, 2018?a; MITCHELL; PANZER, 2013). Dessa forma, apesar de poderem ser 

acessados e compartilhados gratuitamente, não podem ser considerados como Linked Open 

Data, uma vez que a licença adotada não permite a modificação dos dados. 
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 Identifica-se que o catálogo mundial online WorldCat, mantido pela própria OCLC, 

utiliza-se do sumário em Linked Data da Classificação Decimal de Dewey. O WorldCat 

resulta da união das instituições informacionais em fornecer dados de diferentes coleções ao 

redor do globo, tornando-os mais acessíveis e recuperáveis, além de contribuírem para a 

economia de tempo de catalogação realizada pelas bibliotecas (ONLINE COMPUTER 

LIBRARY CENTER, 2018). Segundo a Online Computer Library Center (2018, n.p., 

tradução nossa), “Em 2017, os membros bibliotecários da OCLC catalogaram 94% de seus 

itens a partir do WorldCat, economizando cerca de 10 minutos por título. Esses bibliotecários 

catalogaram por cópia 21,187,275 títulos durante aquele ano, economizando, coletivamente, 

3.5 milhões de horas.”. 

 A pesquisa em seu acervo por registros bibliográficos a partir de notação da CDD 

pode ser realizada por meio da ferramenta de busca avançada ou pesquisando-se o número 

notacional precedido da expressão “dewey:” (figura 2). 

 

Figura 2 – Resultado da pesquisa pela notação da Classificação Decimal de Dewey no WorldCat 

 

Fonte: WorldCat (2018) 

 

 Pesquisando por documentos sob o número notacional 020, Biblioteconomia e Ciência 

da Informação, obtiveram-se 909 resultados. Nota-se que a busca mostra todos os registros 

bibliográficos cujo assunto está classificado em 020 ou suas derivações decimais. Não 

existem instruções oferecidas pelo WorldCat para a busca de notação exata, sem a 

recuperação de números notacionais derivados. 
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 Ao acessar um registro bibliográfico, o mesmo exibe as informações técnicas do 

material, bibliotecas próximas, opções de compra online, críticas editoriais e contribuídas por 

usuários, etiquetas (tags) e itens similares de acordo com o assunto. Além disso, o WorldCat 

fornece o registro em Linked Data, em Turtle, JSON-LD, RDF/XML, N-TRIPLES e 

HTML+RDFa (figura 3). 

 

Figura 3 – Seção de Dados Ligados (Linked Data) de registro bibliográfico do WorldCat 

 

Fonte: WorldCat (2018) 

 

Na seção destacada (figura 3) é possível observar que está presente o URI do sumário 

em Linked Data da CDD, correspondente à classificação do documento, comprovando que, de 

fato, o catálogo WorldCat utilizada a Classificação Decimal de Dewey em Linked Data para 

enriquecer as relações entre os dados e recursos. 

Assim, é possível afirmar que a utilização de sistemas de classificação no âmbito da 

Web Semântica, em específico na proposta Linked Data, por parte das bibliotecas fornece 

maior padronização aos dados referentes ao conteúdo (assunto) dos recursos informacionais, 

além de promover visibilidade a diferentes instituições e seus acervos. 

Averígua-se que dos dois sistemas de classificação analisados, apenas a CDD 

apresenta-se sob utilização no contexto da iniciativa Linked Data, um dos motivos podendo 

ser atribuído à falta de divulgação das próprias organizações mantenedoras dos sistemas, uma 

vez que quanto maior a disseminação sobre as iniciativas, maior a probabilidade de aderência 

às mesmas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar a iniciativa Linked Data e os princípios da Classificação é possível afirmar 

que os sistemas de classificação podem ser utilizados como ferramentas na Web Semântica, 

como forma de auxiliar que a mesma alcance seu objetivo de atribuição de maior significado 

aos dados.  

Considera-se que tanto a CDU quanto a CDD possuem, relativamente, processo de 

fácil adaptação à iniciativa de sistemas de classificação em Linked Data, uma vez que as 

instituições só precisariam adaptar as classificações já realizadas dos recursos informacionais 

às notações contidas no UDC Summary Linked Data e na CDD em Linked Data, 

respectivamente. Esperava-se maior aderência das instituições às iniciativas, uma vez que 

ambas já existem a mais de sete anos. Uma explicação que pode ser feita a respeito é a falta 

de disseminação pelas organizações mantenedoras da CDU e da CDD, além da falta de 

investigação sobre o tema por parte do próprio campo da Ciência da Informação.  

Uma forma de melhorar a visibilidade quanto ao UDC Summary Linked Data seria a 

inserção do mesmo no Linking Open Data cloud diagram (LOD cloud), diagrama mantido 

por Andrejs Abele e John McCrae que conecta conjuntos de dados abertos publicados em 

Linked Data (ABELE et al., 2017). Como a CDD em Linked Data não adota uma licença 

aberta, sua inserção no diagrama não é viável como possível solução, ficando dependente 

apenas da disseminação da mesma para aumento de adoção à iniciativa. Outro fator de 

impulsionamento das iniciativas é a investigação por meio de pesquisas e publicações sobre o 

tema. 

O maior aprofundamento e análise dos benefícios da aplicação da Classificação na 

Web Semântica, assim como as vantagens proporcionadas à área pela última, pode, 

potencialmente, criar uma nova base teórica para a Ciência da Informação, atualizando e 

inovando-a. 
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