
Web semântica
O usuário passa a não só produzir conteúdo, mas consegue ensinar a
máquina a organizá-lo de forma inteligente

O conceito de "web semântica" já havia sido
idealizado pelo inglês Tim Berners-Lee - o
inventor do www - em um artigo de 2001.
Mas foi um jornalista do The New York Ti-
mes chamado John Markoff, em 2006, que
adiantou os primeiros passos reais desse
movimento, passando a chamá-lo de "web
3.0". Em seu texto, ele dizia que "cientistas da
computação e um crescente grupo de novas
empresas estão encontrando novas formas
de garimpar a inteligência humana".

Para que possamos entender esse signifi-
cado de forma não definitiva, mas prática e
simples, sugiro que a gente comece recapi-
tulando o que são, supostamente, as ondas
anteriores - as chamadas "web 1.0" e "web
2.0". Digo "supostamente" porque há muita
gente que critica esses termos, dizendo
que há apenas uma internet

De qualquer forma, quando en-
contramos esses termos, web 1.0
sempre faz referência à implan-
tação da internet Foi quando as
pessoas começaram a aprender a se
comunicar em rede, através do e-mail e
dos bate-papos, por exemplo. Foi também
quando surgiram os grandes portais de
conteúdo, com suas notícias, artigos e refe-
rências. Muita informação passou a ser en-
contrada na rede, mas de uma forma passi-



va: o usuário simplesmente absorvia tudo
o que procurava e lia. Não demorou mui-
to para que o usuário passasse a também
produzir conteúdo, o que foi impulsionado
com a banda larga. Uma conexão mais rá-
pida e independente do telefone permitiu
um maior tempo de exposição do usuário
na internet e maior robustez para o uplo-
ad de arquivos pelo usuário. Isso motivou a
mais do que conhecida web 2.0, um conjun-
to de serviços colaborativos no qual o usu-
ário tem poder ativo de produção e troca de
conteúdo - são os blogs, fotologs, YouTube,
redes sociais como Orkut, Twitter e Face-
book e enciclopédias editadas pelos leitores,
como a Wikipedia.

O que vêm em seguida, que fazem par-
te exatamente da proposta do pensamento
"3.0", são ferramentas nas quais o usuário
passa a não só produzir conteúdo, mas con-
segue ensinar a organizá-lo de forma inteli-
gente. Como disse Markoff em seu artigo, a
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rede precisa ser "menos um catálogo e mais
um guia". É como se não adiantasse muito
a explosão de informação sendo gerada se
você procura agora, no Google, por "gato"
e recebe de volta referências ao gato (ani-
mal), ao "gato" como roubo de energia ou
a algum "gato" da novela das oito, sem cri-
tério algum. A "semântica", que é o sentido
das coisas, é a próxima barreira a ser supe-
rada. A máquina deve entender o significa-
do e a importância real de cada conteúdo.
E, dessa forma, podemos obter resultados
mais precisos nas buscas.

Isso já acontece em parte, por exemplo,
com o sistema de "tags". Se você vai ao
Flickr e carrega uma imagem, você é in-
centivado a nomear etiquetas que dão um
significado mais "inteligente" àquela ima-
gem. Isso ajuda a quem estiver procurando
a imagem, pois torna a classificação mais
"humana" e mais próxima da realidade. A
idéia é que os serviços, através de inteligên-

cia artificial, aos poucos aprendam com es-
ses inputs e relacionem conteúdos aparen-
temente sem ligação nas mesmas caixinhas.
Novas tecnologias irão nos ajudar a ensinar
melhor à rede o que faz e o que não faz par-
te do mesmo universo semântico, a fim de
que softwares possam sozinhos, no futuro,
ajudar-nos a fazer um bom roteiro turístico,
uma busca mais precisa de uma imagem
ou uma relação mais relevante entre pesso-
as e interesses em uma rede social.

Mesmo anos depois dos artigos de Ber-
ners-Lee e Markoff, a web semântica ainda
engatinha, com apenas algumas iniciativas
isoladas. Mas neste ano foi o Google quem
afirmou que terá uma postura mais séria a
respeito da pesquisa semântica e anunciou
uma mecânica que identifica associações
relacionadas aos termos da busca, sofisti-
cando os resultados. Agora que o grande gi-
gante da internet parece ter acordado para
o assunto, talvez o futuro aconteça logo.

METADADO?
Um metadado, apesar de sua aplicação
não ser exclusiva a ela, é a base da web se-
mântica. É, por definição, um "dado sobre
outro dado", ou seja, toda a informação que
classifica outra informação. Um metadado
complementa o significado, o histórico e a
utilidade de um documento, de uma ima-
gem, de um vídeo, de um gráfico ou até
de um perfil pessoal. Podemos chamar de
metadados, por exemplo, códigos derivados
das palavras-chave ou "tags" colocadas nas
fotos do Flickr.

FOLKSONOMIA?
Essa palavra aportuguesada, que remete
ao inglês "folk" (amigo), é a definição des-
sa maneira colaborativa de se classificar o
conteúdo, em contraste com a taxonomia
tradicional. Por exemplo, na folksonomia
um usuário pode classificar uma foto com os
seguintes termos - "praia, Búzios, sol". Ou-
tra foto, de outro usuário, pode conter as pa-
lavras "praia, sol, mar, céu". Uma busca por
"sol" encontra as duas fotos. Quem define o
que caracteriza cada informação são os pró-
prios "donos" da informação.

WWDB?
É a sigla para "world wide database", um
termo popularizado por Nova Spivack
- um visionário de novas tecnologias e
dono da Radar Networks, que desenvol-
ve projetos de web semântica. A WWDB
seria a consolidação final da web 3.0, na
qual a internet deixa de ser uma grande
rede de documentos para ser um grande e
descentralizado banco de dados. Segundo
ele, somente quando a máquina entender
o sentido das coisas é que a rede de infor-
mações estará realmente integrada.
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