


/

magine-se diante daquele mar de informação.
Você se pergunta: "onde está o conhecimen-
to"? Esta é talvez uma das questões mais di-

fíceis de responder. Sabemos que a humanidade
produziu nos últimos 50 anos a mesma quantida-
de de informação que nos 5 mil anteriores e que a
cada 26 meses este número dobra; mas prepare-
se: em 2010, estima-se que a informação duplica-
rá a cada 11 horas.

Significa que estamos produzindo mais infor-
mações e numa velocidade indubitavelmente
maior do que a capacidade que temos de assimi-
lar as tecnologias para sua gestão e disponibili-
zação.

Com o advento da internet, criou-se uma fal-
sa sensação de que tudo o que você precisa sa-
ber pode ser encontrado bem ali, à distância de
um clique. Muito bem, digamos que sim, mas a
questão é "como?". Houve uma época em que
os professores lutavam contra o
analfabetismo digital, enquanto o
aluno se sentia muito à vontade,
afinal, havia nascido com a tec-
nologia e se "cria-
do" com ela. Hoje
o quadro não
é muito dife-
rente. Como
tratado em
reportagem
da @pren-
der sobre
g e s t ã o
de conte-
údos em
w e b s i t e s
acadêmicos,
ainda podemos ob-
servar que há um subaproveitamento dos recur-
sos tecnológicos disponíveis: os websites ainda
não estão padronizados, é difícil chegar aonde
se deseja, os professores ainda não usam escani-
nhos virtuais, alunos não estão sendo motivados
a buscar o conhecimento na fonte para poder ge-
rar novos conhecimentos.

A internet subverteu a hierarquia - ponto para
ela. Democratizou o conhecimento. Por outro
lado, não trouxe consigo um código de conduta,
uma metodologia que nos fizesse tirar o melhor
proveito de seus recursos. Ao contrário, cres-
ceu súbita e desordenadamente. Embora tenha
sido projetada para possibilitar o fácil acesso,
intercâmbio e a recuperação de informações, foi
construída de forma quase anárquica; e a falta de
conhecimento para gerir conhecimento está tor-
nando seu conteúdo ingerenciável, caótico e vem
se transformando num gigantesco repositório
de documentos, extremamente ineficiente sob o
aspecto da usabilidade, ou seja, por não permitir
que o que buscamos seja facilmente encontrado.

Atualmente, todo o conteúdo facilmente dispo-
nibilizado na internet, no momento,gira em torno
de 2 bilhões de páginas (excetuando informação
duplicada ou páginas não encontradas, dentre os

mais diversos erros apresentados, cai para 1 bi-
lhão). Este número espantoso, acredite, é apenas
a ponta do iceberg (figura mais utilizada pelos
especialistas para ilustrar sua parte visível). Mas
esta amostragem é tudo o que os mecanismos
de busca como o Google, por exemplo, podem
processar. São páginas, gráficos de imagem e do-
cumentos gerados, copiados, replicados, atualiza-
dos, obsoletos, lixo cibernético.

Debaixo disso, há camadas e camadas de con-
teúdos comerciais, jurídicos e científicos que não
são captados pelos radares de busca e que reque-
rem uma certa intimidade com as tecnologias ou
permissão para serem recuperados. É a informa-
ção que interfere diretamente em processos de-
cisórios, que contribui para a geração de novos
conhecimentos e patentes. E há um esforço para
manter este conhecimento estruturado e protegi-
do no lugar onde se encontra. Novas tecnologias

são desenvolvidas
a cada dia para

que este "te-
souro" não

seja furta-
do. Estou
falando da
l n f r a n e t ,
que ainda

p o d e m o s
chamar de

"internet pro-
funda ou invisí-

vel" e que, pas-
me, estima-se que

seja 500 vezes maior
que aquela por onde esta-

mos acostumados a navegar.
É uma rede que reúne bases de conhe-

cimento especializado. Nela, há teses, estudos,
white papers, arquivos de imagem, vídeos, áu-
dios, MP3, Shockwave, Java, enfim, documentos
que para serem representados adequadamente
dependem de sistemas de indexação muito efi-
cazes, de forma que a recuperação das informa-
ções possa atender plenamente à necessidade
do usuário.

Caçadores do conhecimento perdido

Existem três tipos de mecanismos de busca
na internet: os diretórios, os motores de busca e
as metaferramentas. Os diretórios armazenam as
páginas de seu banco de dados por categorias e
subcategorias (ex: educação, ciência, saúde, go-
verno etc.); os motores de busca preocupam-se
mais com a abrangência de sua base de dados
(que podem alcançar milhões de itens) e locali-
zam sites por meio de palavras-chave ou mes-
mo linguagem natural; já as metaferramentas
não possuem uma base de dados própria, elas
enviam pesquisas simultaneamente para vários
motores de busca que podem ser escolhidos pe-
los usuários e não exibem duplicatas nos resulta-
dos. O primeiro diretório da web foi o The World
Wide Web Virtual Library lançado em novembro



de 1992, com sede no CERN, onde nasceu a World
Wide Web. Já entre os motores de busca, o Goo-
gle é disparado o mais utilizado no mundo com
robôs potentes que chegam a "varrer" até 60%
dos sites do mundo! Entre as metaferramentas, a
Metacrawler é uma das favoritas.

Os robôs, apelidados de aranhas (spiders),
agentes, viajantes (wanderers), rastejadores (cra-
wlers) ou vermes (worms) são programas que a
máquina de busca lança na internet para obter
dados sobre o maior número possível de docu-
mentos, na missão de integrá-los mais tarde à sua
base de dados.

Vem aí a Web Semântica

Retornando ao tema sobre Gestão de Conteú-
dos em Websites Acadêmicos, vemos que muitas
IES se anarquizaram dentro de uma web igual-
mente anárquica: falta padronização e inteligên-
cia aplicada; não faltam recursos, mas continuam
subaproveitados, mal gerenciados. Sites que pe-
cam na recepção, na usabilidade, na prestação
dos serviços, cada vez mais distantes da acessibi-
lidade. E para quem está tentando entender a web
de hoje, uma boa dica: esqueça-a! "Skip", quero
dizer, passe para a próxima etapa: vem aí a Web
Semântica.

Esta nova internet será coerente, pois começa
a ser construída em consenso pelas comunidades
de usuários, com base em ontologias de domínio,
ou seja, uma organização semântica de conteú-
dos, uma especificação explícita de conceituali-
zação, que vai permitir pesquisas de informação
com melhores resultados e identificar de forma
precisa a atinência dos documentos, enquanto a
web de nossos dias se fixa na apresentação, pro-
cura se superar na estética, não tem funcionalida-
de, não é orientada a resultados, não auxilia. É,
digamos, pura presença.

"A Web Semântica não é uma web separada,
mas uma extensão da atual. Nela, a informação é
dada com um significado bem definido, permitin-
do melhor interação entre os computadores e as
pessoas" (Berners-Lee, 2001). Esta iniciativa vai
permitir, por exemplo, a acessibilidade de docu-
mentos por deficientes visuais.

Trocando em miúdos, a Web Semântica vai
melhorar a forma com que programas podem
"conversar" entre sites e possibilitará um uso
mais intuitivo por parte dos usuários. Deixe-me
tentar resumir: um grupo de professores poderá
definir uma única palavra e relacioná-la com suas
práticas: "notas" ou "resultados"? Relacionadas
a classificação, publicação, revisão e por aí vai.

Os grupos de usuários vão precisar criar uma
taxonomia, ou seja: dar nome aos bois. Uma es-
pécie de glossário com verbetes de seu domínio.
Depois, gerar metatags (palavras-chave). Isto vai
tornar a informação mais disponível, democrática
e transparente. Basta lembrar o que significa para

"Está sendo criada uma web que não pára no usuário, que
auxilia agentes inteligentes na implementação da busca"

nós assistir a um noticiário de Economia, sem en-
tender o "economês" ou a uma audiência, sem
entender aquela língua estranha do jurídico.

"Está sendo criada uma web que não pára no
usuário, que auxilia agentes inteligentes na im-
plementação da busca", afirma Astério Kiyoshi
Tanaka, Decano do Centro de Ciências Exatas e
Tecnologia da Unirio, acrescentando a impor-
tância dada à interoperabilidade, à aplicação de
Inteligência Artificial e ao trabalho que homem e
máquina passarão a realizar em conjunto, para o
benefício da sociedade de conteúdos.

Para solucionar o problema da grande varie-
dade de nomenclaturas e de situações em que é
impossível interpretar os dados de maneira idên-
tica, foram criados alguns padrões a exemplo do
Dublin Core (W3C), composto de 15 elementos
de metadados: título, autor, assunto, descrição
(do conteúdo, síntese), - emissor (quem publicou
aquele conteúdo), colaboradores (aqueles que
contribuíram para o conteúdo), data (da disponi-
bilização), tipo (artigo, tese, monografia etc.), for-
mato (PDF, DOC,GIF), identificador (ISSN, endere-
ço eletrônico, outro), fonte (onde foi originado o
conteúdo), idioma, itens relacionados, depositó-
rio (onde o recurso está fisicamente localizado) e
direitos (de utilização, copyright).

Reinvenção de website pensando nos
mecanismos de busca

Na opinião de Gonzalo Giraldo
Nino, diretor da Summa Allian-
ce, empresa de tecnologia, "este
é o melhor momento para uma
reengenharia dos websites das
IES", para ele, as instituições de-
vem planejar uma reengenharia
de seus websites, pensando no fu-
turo da web e nos mecanismos de
busca. "A gestão dos conteúdos
web e bancos de conhecimento
deve envolver cada vez mais
o usuário final. A empre-
sa precisa desenvolver
projetos orientados



para o resultado e para isso vai precisar romper ve-
lhas práticas como, por exemplo, empregar mão-
de-obra de baixo custo que, em geral, não tem ex-
periência para garantir continuidade e efetividade,
pois as organizações dependem cada vez mais do
bom uso da informação e tecnologias para estar in-
seridas no processo de mundialização".

Um estudo chamado How Much Information
revela que diariamente são lançadas na rede mais
de 7 milhões de páginas. Com toda esta massifica-
ção de informação, daqui para frente, os websites
precisam agregar a função de reduzir o esforço do
usuário na recuperação de informações aplicando
inteligência na classificação dos conteúdos, na ge-
ração das metatags, na nomeação e descrição das
imagens e gráficos, entre outros cuidados. Sempre
considerando o senso comum, a autonomia das
máquinas e maior intuitividade.

Dicas para uma pesquisa com
alta revocação e precisão

Pesquisar na web requer habilidade. Há um
grande conhecimento tão rico quanto disperso e,
no âmbito acadêmico, conhecimento gera conheci-
mento, então aí vão dicas de Cynthia Moreira Lima,
professora auxiliar do depto. de Filosofia da UFMA
para uma pesquisa eficaz:
1 - Sempre escreva as palavras em letras minúscu-
las, a menos que tenha a certeza de que a palavra
é escrita em letras maiúsculas. Isto porque a bus-
ca realizada com letras minúsculas é mais abran-
gente, ela trará tanto os documentos que tenham
a palavra escrita em letras minúsculas como em
maiúsculas. Não utilize acentos e hífens. Em geral,
os programas de busca desprezam artigos, prepo-
sições e conjunções, exceto alguns que são usados
como códigos na pesquisa e, nesses casos, eles são
escritos em letras maiúsculas.
2 - É importante evitar a solicitação de informações
muito genéricas. Por exemplo, ao escrever a pala-
vra "papagaio", além dos documentos sobre a re-
ferida ave aparecerão também outros documentos
contendo piadas de papagaio e maneiras de empi-
nar pipa. Por isso, utilize mais de uma palavra para
definir exatamente o que deseja pesquisar.
3 - Números são considerados como caracteres
iguais às letras; portanto, você pode juntar letras
e números em uma mesma palavra. Exemplo:

EXP098
4 - Procure saber se a informação que está
buscando é comumente abreviada. Por
exemplo, a expressão inteligência artifi-
cial é comumente abreviada por IA, as-
sim, a pesquisa usando a abreviação IA
poderá trazer mais documentos.
5 - Apesar de alguns tópicos apresenta-
rem muitos endereços como resultado
da pesquisa, outros fornecem pouquís-
simos endereços. Neste caso, é bom
fazer urna lista de expressões relacio-
nadas ao tema que você está pesqui-

"A gestão dos conteúdos web e bancos
de conhecimento deve envolver cada

vez mais o usuário final"

sando, de modo a cercar outras expressões que se
referem direta ou indiretamente ao objeto da pes-
quisa. Por exemplo, a busca sobre a "terceira idade"
pode incluir outros tópicos, como as palavras, idoso,
envelhecimento e geriatria.
6 - Procure ler as dicas de cada sistema de busca, isto
poupará tempo e tornará a pesquisa mais eficiente.
7 - Para as pesquisas mais específicas, evite usar os
multibuscadores, pois estes são bons apenas para
buscar informações gerais e não têm o mesmo
grau de precisão e refinamento de um programa
de busca.

Todo BR, um sistema de busca eficiente

A Akwan desenvolveu a TodoBR, máquina de bus-
ca com tecnologia de classe mundial, inteiramente
proprietária, tendo características de abrangência,
velocidade de busca e precisão de resultados que as
diferenciam de quaisquer outras máquinas de busca
com foco na Web brasileira.

Ao contrário das metaferramentas de busca que
precisam buscar as páginas remotamente no mo-
mento da consulta, a TodoBR coleta continuamen-
te a quase totalidade das páginas da Web brasilei-
ra, efetua localmente a busca, acelerando, assim, a
localização de qualquer informação disponível nos
domínios .br.


