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Há algum tempo a internet dava sinais de que andava meio paradona, meio sem sal. Parecia ter 
feito tanto esforço no seu início que toda a sua criatividade tinha ficado pelo caminho. Algo similar 
àqueles cavalos que aceleram no começo de uma corrida para depois chegarem cansados nas 
últimas posições. Mas, claro, algumas exceções contrariavam essa divagação, como os projetos 
do bom e tão batido Google, que esbanjaram inovação de modo constante ao longo dos últimos 
anos.   
 
Mas, como tudo caminha em ciclos, uma hora esse suposto marasmo haveria de dar lugar à 
retomada do desenvolvimento. Assim, alguns pensadores digitais começaram a definir parâmetros 
para delimitar melhor essa evolução, chamando este novo estágio da internet de web 2.0. O 
termo partiu de Dale Doughrty, vice-presidente da O’Reilly Media (http://www.oreillynet.com), 
respeitada companhia do segmento de tecnologia, e já está amplamente difundido no meio 
virtual. Por sinal, “Web 2.0 Conference” (http://www.web2con.com) é o nome do evento da 
atualidade mais conceituado para a discussão de novas tendências da web, fruto justamente dos 
conceitos de Dale e Tim O`Reilly – presidente da firma que leva o seu sobrenome.   
 
A idéia da web 2.0 é instruir a construção de uma internet ainda mais flexível, integrada e 
funcional. Passa por revisões não somente tecnológicas, como também do complexo ponto de 
vista sócio-financeiro. Como seu próprio nome sugere, nela a web – o grupo de páginas que ela 
contempla – é o pilar principal, onde tudo acontece.   
 
O conceito prevê uma interessante transição do modelo atual de sites concentrando a informação 
dentro dos seus domínios para uma forma onde inúmeras fontes de conteúdo e funcionalidades – 
famosas ou não – poderão atuar em conjunto. Com esta mecânica, é possível oferecer um serviço 
ainda mais completo para o usuário final. Assim, a tendência é que haja, como já vem ocorrendo, 
uma estimulação à criação e distribuição de conteúdo digital. Este fenômeno faz com que 
descentralize-se a importância de um único gerador de informação, distribuindo para toda a 
massa de usuários a responsabilidade de produzi-lo. Espera-se que a informação trafegue 
livremente, podendo ser usada e aplicada de qualquer modo, em qualquer lugar.  
 
Apesar de todos os devaneios, projeções e afins, a web 2.0 já existe e pode ser vista atualmente 
no dia-a-dia da rede. Ela não é visualmente tão identificável, mas tem um jeito de ser muito 
próprio, aberto e democrático. Alguns conceitos e tecnologias dão uma pista sobre como ela é: 
como blogs, sites com tecnologia wiki – onde usuários publicam e editam todo o tipo de conteúdo 
e tem na Wikipédia (www.wikipedia.org) seu melhor exemplo –, podcasts, feeds de notícias 
(RSS), bem como serviços como o próprio Orkut, destinados ao desenvolvimento de redes sociais. 
Os sites e serviços dessa nova etapa da internet têm o que tem sido chamado de “arquitetura da 
participação”, que engloba justamente os elementos que incentivam o colaborativismo.   
 
Sua versão anterior, que, naturalmente, pode ser chamada de web 1.0, consistia num conjunto 
páginas estáticas em HTML. Sofre críticas por ter sido desenhada de forma engessada com o 
princípio de “home-pages”, onde não faltavam serviços intrusivos e dificuldades (barreiras) para 
acessar o conteúdo de um site. Houve quem identificasse ainda uma outra versão intermediária 
denominada de web 1.5, que trazia páginas mais dinâmicas, ligadas a bancos de dados de 
conteúdo. De uma forma ou de outra, fazem parte de um passado que não deixou grandes 
saudades. Ficam apenas como referência. 
 
 
 
 
 
 



O quadro abaixo ilustra algumas diferenças entre a web 1.0 e a 2.0: 
 
Tema/função Web 1.0 Web 2.0 

 
Publicidade DoubleClick Google AdSense 

 
Fotos Ofoto Flickr 

 
Distribuição de conteúdo Akamai BitTorrent 

 
Distribuição de música Mp3.com Napster 

 
Enciclopédias Britannica Online Wikipedia 

 
Páginas Sites pessoais Blogs 

 
Domínios Leilões de domínios Otimização de ferramentas 

de busca (SEO) 
 

Comercial Impressão de páginas Custo por clique 
 

Geração de conteúdo Publicação/Sistemas de 
gerenciamento de 
conteúdo 

Participação/Wikis 
 
 

Classificação de conteúdo Diretórios (taxonomonia) Tags (gentonomia 
 

 
Apesar de um pouco intuitivo, agora há o consenso de que o valor de um serviço está em seus 
usuários, no banco de dados que eles formam e não propriamente no aplicativo utilizado. Outro 
ponto que já vem sendo falado, mas que, ainda assim, merece destaque é a preocupação de 
oferecer serviços que sejam acessíveis não somente via computador, mas através de dispositivos 
móveis. Assim, a recomendação da web 2.0 é que haja o desenvolvimento de aplicações já 
prevendo sua integração com outros meios.  
 
Outra inovação bem peculiar veio com a gentonomia (folksonomia ou taxonomia popular). O 
termo original (“folksonomy”), em inglês, vem da junção de duas palavras: “folks” (povo, gente) e 
“taxonomy (taxonomia). Criada pelo arquiteto de informação Thomas Vander Wal 
(http://www.vanderwal.net), a gentonomia, então, consiste na classificação popular de um 
conteúdo qualquer – texto, imagem, áudio, vídeo ou o que for. O Flickr (http://www.flickr.com), 
site para armazenamento e compartilhamento de fotos, é um bom exemplo. Quando um usuário 
coloca uma foto no ar, ele pode atribuir palavras-chave (conhecidas como “tags”) a ela. Qualquer 
visitante também pode fazer o mesmo. O sistema do site compila o que foi inserido e apresenta 
uma relação de palavras que tem pertinência àquela imagem. O resultado pode ser exibido como 
um simples ranking textual ou pelo Folksonomic Zeitgest. Apesar do nome assustador, trata-se 
apenas de uma forma visual de expor a classificação. Ele aparece sob a forma de um quadrado 
com as palavras com o corpo da fonte em tamanhos variáveis, de acordo com seu número de 
votos. Quanto maior for a palavra, mais representativa ela é. Assim, é possível navegar pelos 
rankings, pelo Folksonomic Zeitgest ou fazer uma busca com o que vier à cabeça, já que tudo já 
estará classificado pelos usuários.  
 
Por fim, o editor da Wired (http://www.wired.com), Chris Anderson, publicou um artigo um tanto 
quanto revelador acerca da importância dos mercados de nicho, mais precisamente dos sites 
pequenos. Ele explica que eles têm uma representatividade igual ou superior aos poucos 
endereços que, sozinhos, arrebanham uma audiência absurda – como os grandes portais.  



A teoria foi batizada de “The Long Tail” (http://www.wired.com/wired/archive/12.10/tail.html), e 
será alvo de uma coluna específica aqui.   
 
Filosofias e premissas não faltam na missão de fazer uma internet mais orgânica. Como sempre, 
somente o tempo dirá se tais bases serão seguidas e postas em prática. Mesmo que nada saia 
como o planejado, a idéia da web 2.0 já deu certo só por ter instigado o debate sobre como a 
internet deveria ser.  
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