
A construção de
uma internet mais
inteligente caminha
devagar, mas pode
provocar uma
revolução

Esqueça o Google.Se a web semân-
tica virar mesmo realidade, o futuro estará
repleto de agentes — programas capazes
de pesquisar informações e executar tare-
fas complexas, que, hoje, apenas os hu-
manos conseguem realizar. Um exemplo:
usar a rede para alugar um apartamento
em São Paulo, num prédio sem restrições
a cachorros, numa rua com baixo índice de
criminalidade e a, no máximo, 20 minutos
de carro do trabalho. Hoje, uma pesquisa
desse tipo exige que o internauta passe

algumas horas diante do PC. É necessário
visitar vários sites, decidir quais infor-
mações têm maior ou menor relevância
e tirar conclusões. Com a web semântica,
todo o trabalho duro ficará sob a respon-
sabilidade de aplicativos. .Eles não apenas
conseguirão dar a resposta em poucos se-
gundos como também serão capazes de
entrar em contato com as imobiliárias.

Quem idealizou esse cenário foi o pai da
web, o físico Tim Berners-Lee, diretor do
World Wide Web Consortium (W3C). Mas o
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projeto de uma internet mais inteligente,
que surgiu há mais de dez anos, até agora
não decolou. Apesar de padrões e modelos
já terem sido definidos e criados há algum
tempo, ainda são poucos os sites moldados
dentro dos novos parâmetros. Enquanto
isso, buscadores como o Google continu-
am indispensáveis. O que aconteceu?

Teia na rede
Não dá para entender por que a web
semântica ainda não se tornou um gran-
de sucesso sem compreender o seu fun-
cionamento. São muitas as diferenças em
relação à rede atual. A internet de hoje
consiste numa imensa quantidade de do-
cumentos, que só se relacionam entre si
por meio de links. Quando leem o código
de uma página, os computadores veem
apenas um punhado de instruções que in-
dicam como exibi-la de modo correto.

No caso de uma livraria virtual, as má-
quinas não sabem diferenciar preço, título
ou autor. Num site pessoal que exibe uma
biografia, também não conseguem distin-
guir a cidade onde a pessoa nasceu das
empresas onde trabalhou. Para um com-
putador, cada aspecto desse conteúdo se
resume a um conjunto de caracteres. Já a
mente humana consegue perceber clara-
mente cada elemento e seu significado.

A web semântica tem o objetivo de fa-
zer os computadores também entende-
rem o que está descrito nas páginas da
web. Na visão de Tim Berners-Lee e de
outros pesquisadores, realizar essa mu-
dança radical não exige a criação de com-
plexos programas de inteligência artificial.
O grande segredo está em produzir pági-
nas que contenham, no seu código, infor-
mações capazes de indicar, às máquinas,
o que representa cada item presente.

Para que a web semântica se concre-
tize, é preciso que os dados sejam acom-
panhados de descrições baseadas nos
padrões do W3C. Entre esses padrões, os
principais são XML, RDF e ontologias [veja
o glossário na página 60). Por meio desses
códigos, os computadores vão identificar o
que representa um nome, um endereço,
uma cidade e assim por diante. Eles não
vão se tornar mais espertos e realmente
compreender, como o cérebro humano, o
significado de cada coisa. Mas essa cama-
da adicional de conteúdo permitirá a ação
de programas especiais, os agentes, para
lidar com informações e executar tarefas.

Admirável mundo novo
Berners-Lee e os pesquisadores James
Hendler e Ora Lassila descreveram o que
esperavam da web semântica num artigo
publicado em 2001 na revista Scientific
American lhttp://tinyurl.com/dytfbz|. No
texto, que se tornou referência, os agentes
não estão presentes apenas em com-
putadores, mas também em dispositivos
móveis. Logo no início, um telefone toca e
o volume de todos os aparelhos sonoros é
diminuído automaticamente. Depois, um
programa recebe a missão de agendar
sessões de fisioterapia. E seguem vários
outros exemplos semelhantes.

Hendler, hoje professordo Instituto Poli-
técnico Rensselaer, nos Estados Unidos,
disse à INFO que faria poucas alterações
no artigo original. "Teria deixado mais cla-
ro de que falávamos de semântica real-
mente muito simples e enfatizado o quanto



ela pode nos levar longe", afirma. "Muitos
pensam que a web semântica depende de
inteligência artificial, mas estão errados.
Tem muito mais a ver com bancos de da-
dos e aplicativos para a web."

Para o pesquisador, não é possível dizer
que essa nova internet ainda não empla-
cou. "Programas na web que aplicam es-
sas tecnologias em larga escala já existem
há mais de dois anos, e muitos outros con-
tinuam a surgir", diz. "É uma tecnologia
ligada à infraestrutura. As pessoas espe-
ram Vê-la', mas o que ela realmente tem
feito é permitir que os desenvolvedores
enriqueçam seus sites e integrem melhor
as informações de diferentes páginas."

Para Vagner Diniz, coordenador-geral
do escritório brasileiro do W3C, uma ver-
dadeira revolução está prestes a aconte-
cer. "Pelas experiências que temos visto,
haverá uma mudança radical", afirma.
"Mas isso não quer dizer que as velhas
tecnologias vão deixar de funcionar." A
web atual e a semântica vão, portanto,
coexistir — daí a resistência de muitos
pesquisadores em se referir a esse novo

cenário pelo termo web 3.0. "Cada vez
mais, os sites estão em conformidade com
os novos padrões", diz Carlos Cecconi,
analista de projetos do W3C no Brasil.

Dados invisíveis
Se a maioria das páginas da internet já in-
corporasse a lógica da web semântica, os
buscadores poderiam oferecer resultados
mais precisos e complexos. A equipe do
recém-lançado Wolfram Alpha [http://
info.abril.com.br/web20/322.shtml] teve
de construir, de modo quase artesanal,
uma base de dados de onde o serviço tira
todas as suas respostas. Para garantir a
confiabilidade das informações, elas não
são extraídas em tempo real da rede. Mas,
se a maior parte da internet já incorporas-
se os novos padrões e modelos do W3C, o
processo seria quase todo automatizado.

Apesar de a web semântica trazer be-
nefícios, sua adoção ampla continua sen-
do uma promessa. "É a natureza huma-
na", afirma Jon McLoone, desenvolvedor
sênior da Wolfram Research. "Marcar as
páginas exige esforço e, para muitos sites,
não há recompensa." Ele vê, ainda, um
alto grau de complexidade na tarefa, que
poderia ser eliminado se ferramentas pu-
dessem cuidar sozinhas da maior parte do
trabalho. "Sem isso, a web semântica pode
acontecer no ano que vem ou nunca", diz

A automatização parcial do proces-
so também é vista como alternativa por
Renato Fileto, professor da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). "Uma
das grandes dificuldades é a construção de
ontologias", diz. Segundo ele, isso poderia
ser facilitado por meio de aplicações base-
adas em inteligência artificial. Fileto tam-
bém acredita que ainda existe uma barrei-
ra no mundo corporativo. "Muitas vezes as
empresas se recusam a adotar padrões
por interesses comerciais", afirma.

Mas há lugares em que a web semân-
tica está se tornando cada vez mais popu-
lar: as intranets. "Ali, ela está crescendo",
diz José Parente de Oliveira, professor do
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
Sua adoção pode ter futuro também em
outras áreas. Parente acha que as des-
crições semânticas podem ajudar a criar
sistemas de análise de situação. Isso seria
útil, por exemplo, no controle do tráfego
aéreo. "Na internet, as coisas são mais
lentas para acontecer", afirma o pesquisa-
dor. "As empresas precisam ver os benefí-
cios que a web semântica traz", diz. 
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