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RESUMO 
 

Aborda aspectos referentes à acessibilidade da informação no espaço digital através da utilização 
da Web semântica, nova versão da Web que está em desenvolvimento pela World Wide Web 
Consortium (W3c), como alternativa para a produção de sentidos na recuperação da 
informação no ciberespaço. O crescimento desordenado da Web foi desencadeado pela facilidade 
de se criar páginas Web através da linguagem html, à medida que houve uma popularização da 
rede, as informações foram disponibilizadas de uma forma desordenada e sem obedecer nenhum 
padrão, o objetivo do consorcio, é melhorar, estender e padronizar os sistemas Web, operando 
transformações e modificando a forma da atual Web que conhecemos. 
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ABSTRACTS 

 

This exertion involves aspects referring to the accessibility of information in the digital space 
through the use of the semantics Web, a new in development by the Word Wide Web Consortium 
(W3c), as an alternative to sense making on information retrieval in Cyberspace. The troublesome 
growth of the Web was unfettering by the easiness of creating Web pages, through the html 
language, in a dimension that created a network popularization. The information was available in a 
troublesome way, without following any standard. The consortium objective, it’s to improve, extend 
and create a standard of Web system, operating transformations and modifying the actual way that 
we know. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O sistema World Wide Web, conhecido popularmente como Web, é um 

espaço documentário constituído por uma quantidade infinita de informações que 

podem ser acessíveis através das ferramentas da Internet. Esse sistema foi 

criado no final dos anos oitenta, por Tim Berners-Lee pesquisador ao seio do 

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). Tratava-se de uma 

espécie de intranet cuja finalidade era facilitar o fluxo de informação e de 

comunicação entre os pesquisadores do referido centro de pesquisa, Utilizando 

links hipertextuais e com a ajuda de um navegador, os pesquisadores se 

comunicavam através da navegação na Intranet. 

No início dos anos noventa, após três décadas da criação da Internet, o 

próprio Tim Berners-Lee e Robert Cailliau membro de sua equipe de pesquisa 

fazem uma apresentação do Web em público mostrando a experiência do CERN 

e incentivam o uso deste sistema. Para facilitar o entendimento e a colocação em 

pratica de Webs’s criaram o serviço de assistência aos usuários da engenhoca 

sendo extensivo aos novos grupos de Usenet. O chamado foi bem aceito e 

inúmeras universidades e laboratórios de pesquisa passaram a colocar em prática 

suas experiências.  

Efetivamente o Web foi implementado de forma descentralizada e 

cresceu exponencialmente decorrente de um processo de popularização, gerando 

um crescimento desordenado, tornando-se um grande repositório de documentos, 

mas deixa muito a desejar quando é necessário recuperar aquilo que realmente 

necessitamos. O livre acesso de Web’s foi proporcionado pela Internet e no final 

de 1994, existiam 10.000 servidores no sistema e, a entropia informacional já 

dava sinais de excesso de informação e dificuldade para seu acesso. Em razão 

disto tudo percebemos que um dos grandes problemas no Web atual é a 

recuperação da informação uma vez que esta não está estruturada e nem segue 

nenhum padrão. Embora a linguagem HTML seja a base para a representação de 

informações no Web atual, a preocupação é meramente estética e os dados estão 

ordenados de tal forma que apenas é compreensível pelos humanos.  Morais e 

Soares (2005) afirmam que com a facilidade que a linguagem HTML oferece para 

a construção de paginas Web “todos os dias novos documentos sejam 



disponibilizados na Web sem controle do conteúdo ou mesmo controle de 

permanência, permitindo com isso que os mesmos documentos sejam alterados 

com facilidades e até eliminados da rede, por seus criadores”. 

Este enorme crescimento de páginas e outros tipos de documentos 

armazenados no sistema Web, embora tenha ampliado as possibilidades de 

utilização, vem dificultando a indexação da informação nesse ambiente, havendo 

a necessidade de se utilizar motores de busca para facilitar o acesso ao enorme 

contingente de documentos disponíveis. 

No processo de recuperação da informação estes motores de busca 

fazem uma varredura nos documentos disponíveis nas páginas Web, tentando 

identificar aqueles que são similares com o assunto procurado pelos usuários. 

Esta busca é baseada apenas em identificar palavras-chave, tornando-se assim 

pouco eficaz para a recuperação da informação com menos ruido. Para Moura 

(2004) os problemas encontrados nas buscas baseadas em palavras-chaves, 

podem ser representados da seguinte forma: a) Recuperação (recall) limitada; 

toda a informação relevante foi localizada? Um documento naquele assunto, 

porém com uma descrição diferente da palavra chave não é recuperada; b) 

Precisão limitada; quantos documentos são realmente relevantes? um 

documento de um assunto diferente que utiliza as mesmas palavras é 

recuperado; c) Relevância; baseada em vetor de palavras é duvidosa  PageRank 

(Google). 

Com relação as informações que são lidas pelos motores de busca 

elas foram classificadas em: a) Informações intrínsecas: são as informações 

cujas palavras pertencem aos documentos e são determinadas segundo um 

ranking de ocorrência no documento; b) Informações extrínsecas: são aquelas 

cujas ocorrências de palavras não dizem respeito a um documento apenas, 

porém a todos os documentos de uma coleção. 

A linguagem HTML que popularizou a Web é utilizada pela maioria dos 

sites, mas não possui recursos que permitam atribuir significados à informação. 

Esta linguagem apenas descreve como a página deve ser exibida e não oferece 

nenhuma descrição dos dados. As tags3 da linguagem HTML são limitadas e não 

permitem atribuir significados à informação. Conforme argumentam Souza e 

3 TAGS: Marcação de dados inserida em arquivos. (DZIEKANIAK e KIRINUS, 2004). 
                                                 



Alvarenga (2004) para que possa ser construída uma representação adequada 

das informações contidas nos documentos se faz necessário a criação de  
[...] sistemas de indexação eficazes, de forma que a recuperação das 
informações nelas contidas, de acordo com as necessidades dos 
usuários, seja a mais significativa possível. A determinação do 
processo de indexação é viável no momento em que os sistemas são 
projectados e deve funcionar continuamente, à medida que novas 
informações são adicionadas ao sistema. 

 

De acordo com Barros e Silva (2004), para que a informação na Web 

seja mais eficiente é preciso que ela seja construída de forma automática, 

através de computadores. Mas, para que estes sejam capazes de compreender 

as demandas dos usuários é necessário que estas informações estejam 

devidamente estruturadas no Web. Outra dificuldade de acessibilidade de 

informações no Web decorre do fato de que elas não ser legíveis por máquina e 

também da quantidade e tipo de documentos que ela abriga. Logo, se fez 

necessário uma abordagem alternativa que possibilite representar seu conteúdo 

de modo que possa ser entendível por máquinas, utilizando técnicas inteligentes 

para tirar proveito dessas representações. Todas estas dificuldades de acesso a 

informação eficaz é que foi proposto o Web Semântica, uma nova versão do 

Web atual, porém na perspectiva da recuperação da informação com maior 

eficácia. 

Nesta comunicação abordamos alguns aspectos do sistema Web 

semântica partindo de sua evolução histórica, suas famílias de linguagens entre 

outras ferramentas para a sua implantação: Extensible Markup Language(XML), 

Resource Description Framework (RDF), e metadados. Estas linguagens e 

ferramentas são estruturadas em forma de três camadas: esquemas, ontológicas 

e lógicas. 

 
2   WEB SEMÂNTICA 

 

A criação do Web semântica foi proposta por Berners-Lee e seus 

colaboradores, como uma extensão do Web atual, porém, com objetivo de 

oferecer maior significado semântico aos conteúdos de suas páginas visando à 

eficácia na recuperação da informação. Nos apoiando nas propostas lingüísticas, 

entendemos que Web atual é um espaço sintáxico, com uma estrutura física bem 



definidas, na qual os conteúdos informacionais são interpretados somente pelo 

homem e não pelas ferramentas da Internet. Contrariamente a esse sistema, o 

modelo do Web semântica traz embutida a idéia de produção de sentidos tanto 

pela maquina quanto pelo homem, graças à representação semântica de seus 

conteúdos. Esta nova versão do Web é composta por uma infra-estrutura que 

deverá possibilitar a localização, a identificação e disseminação de informações 

com maior valor semântico a fim de aumentar a eficácia na recuperação da 

informação.   

A compreensão semântica da informação pela máquina dar-se-á 

através de agentes4 computacionais ou inteligentes; operando eficientemente 

sobre as informações, entendendo seu significado e dando respostas mais 

eficientes aos usuários. Segundo Dziekaniak e Kirinus (2004) a incorporação do 

aspecto semântico à Web, favorecerá a compreensão de informações tanto por 

parte dos usuários como pelas máquinas, uma vez que será criado “um ambiente 

onde agentes de software e usuários possam trabalhar de forma cooperativa. 

Neste contexto, a Web será capaz de representar associações entre coisas que 

em princípio poderiam não estar relacionadas”.  

A essência deste projeto é a implantação de padrões (standards), através 

da criação de uma linguagem de dados que possa dar significados e ao mesmo 

tempo estabelecer regras. Dito de outro modo, a proposição do Web semântica  

se estrutura na forma de uma pirâmide constituída por camadas de linguagens e  

outros protocolos e ferramentas (figura 1), sendo que somente as camadas 

inferiores estão sendo atualmente implementadas. Na proposta de estrutura de 

desenvolvimento do Web Semântica apresentada pelo W3C são sugeridas as 

seguintes camadas:   

 

a) A camada de esquema: estrutura os dados definindo seus 

significados de modo a construir um raciocínio lógico, permitindo que os 

motores de busca do Web possam fazer inferência a partir dos 

4 Agentes: Infelizmente não existe um consenso dos pesquisadores sobre a exata definição de agente. Uma 
definição baseada em inteligência artificial é. “Agentes são programas de computadores que simulam o 
relacionamento humano”. Um agente pode ser definido como um software capaz de executar uma tarefa 
complexa em nome de um usuário. Os agentes podem ser classificados por sua mobilidade, ou seja, por sua 
habilidade de mover através da rede de computadores. Desta forma, os agentes podem ser classificados por 
estáticos ou móveis. (MARTINS JUNIOR, 2003). 

                                                 



mesmos. Para que isso aconteça são necessárias três condições: 1) 

Interoperabilidade estrutural, onde dados são representados de 

forma distinta, especificando valores para cada dado; 2) 

Interoperabilidade sintática, estabelecendo regras precisas que 

permitem o intercâmbio de dados; 3) Interoperabilidade semântica, 
possibilita a compreensão e a associação entre os dados. 

b) A camada de ontologia: apoiada na ontologia que busca entender 

o ser enquanto ser, estabelece um padrão entre as páginas do Web e 

define as relações entre os conceitos; 

c)  A camada de lógica: apoiada na lógica estabelece regras de 

propriedades, axiomas etc. a fim de definir mecanismos para fazer 

inferências sobre os dados. A definição destas regras de inferência 

fornece poder aos agentes de raciocinar sobre os termos e seus 

significados.  

FIGURA 1 – A Visão da Web Semântica pelo W3C 
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        Fonte: http://www.w3.org/2002/Talks/04-sWeb/slide12-0.html apud MOURA (2004) 

 

Como podemos observar, a criação do Web semântica é uma proposta 

interdisciplinar e demanda a colaboração de vários campos de saberes, ou seja, 

ela vem ao encontro dos diálogos, principalmente com a Informática, Filosofia, 

Lógica, Ciência da Informação e Biblioteconomia. Tratando-se dos dois últimos 

campos de saberes e nos apoiando no relatório de Bruno Menon(2003), 

http://www.w3.org/2002/Talks/04-sweb/slide12-0.html


questionamos, qual é a contribuição dos conhecimentos dos profissionais destes 

campos e dos métodos desenvolvidos por esses profissionais para as pesquisas 

e o desenvolvimento do Web semântica? Em que as novas invenções ou as 

inovações das antigas podem contribuir para as práticas dos profissionais desses 

campos? Em que as terminologias utilizadas pelos construtores do Web 

semântica são distintas e /ou próximas daquelas desenvolvidas para os campos 

da Ciência da Informação e da Biblioteconomia ? Ora, não podemos negar que o 

fim maior dos estudos da Ciência da Informação e da Biblioteconomia foi e ainda 

é encontrar soluções para os questionamentos relativos a produção, organização 

recuperação e uso da informação, dito com outras palavras gerir não apenas 

documentos, porém, fluxos de informação, principalmente na sociedade 

contemporânea. Então, a nova invenção do Web semântica vem ao encontro 

desses dois campos, principalmente no que tange as representações temáticas e 

descritivas da informação, bem como a gestão do conhecimento, área esta que se 

concentra na obtenção, manutenção e acesso ao conhecimento de uma 

organização, visando aumentar sua produtividade. Segundo Faria e Girardi(2002), 

a tecnologia utilizada no Web Semântica possibilita pesquisas inteligentes para 

que isso seja possível são utilizados os metadados, que dão significados aos 

recursos e são criados através de padrões próprios para a Web.  
 
 

3 METADADOS 
 
 

A novidade dos metadados apareceu nos anos de 1990, como mais 

uma inovação para o tratamento e recuperação de informações em ambientes 

eletrônicos. São definidos como “dados sobre dados”, ou seja, referem-se a 

estrutura descritiva da informação sobre outro dado, o qual é usado para ajudar 

na identificação, descrição, localização e gerenciamento de recursos da Web, 

todavia, podem ser aplicados em qualquer meio. (DZIEKANIAK e KIRINUS, 

2004).  Segundo a definição apresentada por Ferreira (apud Oliveira 2004) os 

metadados descrevem a “essência, atributos e contexto de emergência de um 

recurso e caracteriza suas relações, visando o seu acesso e uso potencial”.  

Conforme Berner-Lee (1998), no contexto da Web Semântica, falar em 

metadados significa semanticamente informações compreensíveis por máquinas 



sobre recursos da Web ou outros objetos. Rocha (2004) esclarece que a” Web 

Semântica chama de recurso qualquer elemento da Web identificado através de 

Uniform Resource Identiffier (URI).  

Os metadados vão descrever os recursos do Web facilitando que os 

dados disponíveis nas diversas páginas sejam facilmente identificáveis. Através 

da aplicação de metadados, será possível descrever propriedades tais como: 

autor, formato e data do recurso. Rocha (2004) enfatiza que os metadados não 

podem ser restritos apenas para descrever os recursos que permitem a 

localização e a descoberta de documentos, mas “descrevem os formatos dos 

recursos, a fim de permitir que computadores identifiquem quais aplicativos 

podem ser usados para manipular estes recursos”.  Corroborando, Cunha (2002) 

afirma que o uso das arquiteturas de metadados é de grande valia para as 

“aplicações que trocam dados estruturados na Web, pois fornecem suporte à 

codificação, transporte e a interoperabilidade semântica, sintática e estrutural a 

uma variedade de metadados desenvolvidos de forma independente”. 

Embora o conceito de metadados seja recente, os sistemas tradicionais 

como as bibliotecas e os arquivos, sempre produziram metadados com a 

finalidade de facilitar o acesso aos documentos, Milstead e Feidman (1999 apud 

Rocha 2004) confirmam isso quando dizem que quando construímos 

representações temáticas e descritivas, na realidade estamos definindo 

metadados, e que através destes recursos oferecemos aos “usuários os 

caminhos, para que possam buscar os documentos que necessitam”. 

Com os novos suportes de documentos digitais, outras possibilidades  

para a coleta, armazenamento e acesso à informações, pois estes tipos de 

documentos podem ser constituídos por textos verbais e não-verbais (imagem e 

som) em único documento chamado multimídia. A forma de representação da 

informação passa também a ser diferente, e aumentam as suas possibilidades de 

uso, uma vez que os documentos armazenados através no Web ultrapassam 

fronteiros alcançando uma quantidade incalculável de pessoas. Mesmo com todas 

as possibilidades aparentes, na realidade o que se verifica é que o sistema Web 

atual está estruturado de maneira entrópica o que contribui para o ruído na 

recuperação de informações.  



Considerando a diversidade de áreas que cobrem o conhecimento 

humano e o tamanho do Web, fica cada vez mais difícil criar um padrão único 

para os metadados, pois seria necessário especificar um número muito grande de 

descritores que fosse capaz de cobrir todas estas áreas, embora seja esta a 

função dos metadados. Levando-se em conta estas questões, foram surgindo 

diferentes padrões para diferentes tipos de informações. Souza et al. (1997 apud 

Dziekamiak e Kirinus, 2004) cita alguns tipos de metadados:  
• DIF- (Directory Interchace Format) – Padrão para criar entradas de 

diretórios que descrevem um grupo de dados 
• GILS – (Government Information Locator Service) usado para descrever 

informações governamentais 
• FGDC – (Federal Data Geographic Committee) usado na descrição de 

dados geoespaciais 
• MARC (Machine Readable Cataloging) usado para a catalogação 

bibliográfica 
• CIMI (Consortium for the Interchange of Museum Information) que 

descreve informações sobre museus.  
 

Na categoria de descritores para a Web, encontra-se o Dublin Core - 

DC (Dublin Metadata Core Element Set) que é usado e recomendado pela W3C, 

sua estrutura é simples e oferece um conjunto de metadados que cobre todas as 

áreas do conhecimento, por isso mesmo é um dos mais usados na Web, sendo 

hoje um padrão internacional, com participação de mais de 20 países. Os 

elementos de Dublin Corem estão organizados em três grupos, a saber: a) 

Conteúdo constituído por titulo, assunto, descrição, linguagem, fonte, recursos 

relacionados e abrangência; b) Propriedade Intelectual, constituído pelos 

seguintes elementos: criador (responsável intelectual pela criação do recurso), 

publicador (o responsável por tornar o recurso público), colaborador e direitos 

autorais; c) Elementos de Instância, constituídos pelos seguintes elementos:  
data, tipo (ex.: página da Web, artigo, livro), formato (ex.: pdf, Word, mp3) e 

identificador (ex. URI, ISSBN). 
Em outra perspectiva, Souza e Alvarenga (2004) afirmam que existem 

duas formas de apresentação do Dublin Core: a simples e a qualificada.  A 

simples apenas especifica os padrões para os 15 possíveis pares de atributo e 

valor, a qualificada aumenta a especificidade dos metadados com informações 

sobre codificação e outras orientações para o processamento dos documentos.   

 



4 Resource Description Framework (RDF) 
 

Na construção de um Web mais inteligente, os conteúdos devem ser 

estruturados e os objetos relacionados de maneira efetiva. Com este objetivo foi 

criado o RDF, como uma recomendação do W3C e deve ser implementado na 

confecção de páginas do sistema  Web Semântica.  

Através dos recursos RDF é possível codificar, trocar e utilizar os 

metadados no Web, ou seja, trata-se de uma estrutura que fornece descrição 

semântica de um recurso em uma lógica que associa um sujeito (recurso) ao 

predicado (a propriedade descritiva) e ao complemento (literatura ou outro 

recurso) utilizando frases simples. Esses elementos podem ser escritos utilizando-

se as balisas da linguagem XML. (LASSILA; SWICK, 1999). 

 Segundo afirma Souza e Alvarenga (2004): “O RDF estabelece na 

verdade um padrão de metadados para ser embutido na codificação XML, e sua 

implementação é exemplificada pelo RDF Schema, ou RDFS, que faz parte da 

especificação do padrão”. O RDF providencia interoperabilidade entre aplicações 

trocando informações compreensíveis por máquina, facilitando habilidades no 

processamento automático e na abstração da representação de um recurso.   

 

5 LINGUAGENS PARA CONSTRUIR  WEB SEMÂNTICA: SGML, HTML, XML 
   
As linguagens de marcações estabelecem um conjunto de convenções 

que devem ser utilizadas para codificar textos, especificando marcas permitidas, 

definindo quais as marcas exigidas e qual a distinção entre elas. A finalidade de 

definir marcas são as de armazenamento, transmissão ou processamento.  

 
5.1 SGML (Standard Generalized Markup Language) 

 
SGML é um padrão internacional definido pela ISO 8879 foi publicada 

no ano de 1986 descrevendo padrões para uso de marcações 5 descritivas6 

5 Marcações: “Uma marcação em um documento é tudo aquilo que não lhe acrescenta conteúdo. […] As 
marcações referiam-se, originalmente, às anotações feitas a mão pelos autores e desenhistas e que seriam 
adicionadas ao texto escrito. Essas anotações eram instruções ao digitador de como o texto deveria ser 
diagramado e que tipo de letra ele deveria usar. Esse tipo de marcação é conhecido como marcação de 

                                                 



inseridas ao documento. Segundo Rudinei (1998) o padrão SGMl propõe a 

definição “de documentos de acordo com a sua estrutura e conteúdo, 

independente de sua apresentação. É uma linguagem genérica para a descrição 

lógica de documentos”, definindo modelos hierárquicos para cada tipo de 

documento produzido.  

 

5.2    HTML (Hypertext Markup Language) 
O HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, é a forma 

tradicional utilizada para criar páginas na Web, deriva-se do SGML, apresentando 

portanto características semelhantes, esta marcação é feita utilizando-se as tags 

ou elementos. Cabendo aos navegadores a responsabilidade de identificar as 

marcações nos documentos HTML e apresentar os documentos conforme o que 

foi especificado por essas marcações. 

 

5.3    XML ( Extensible Markup Language)    
A maneira fácil e simples de se criar páginas Web através do formato 

HTML, contribuiu para o crescimento exponencial da Internet, em contra partida, a 

medida que mais informações eram disponibilizadas mas difícil tornava-se a 

recuperação da informação, uma vez que as tags utilizadas num documento 

HTML, eram limitadas e não permitiam dar um significado aos dados impedindo 

que os motores de busca identificassem o significado semântico no conteúdo das 

páginas dos documentos.  

Diferente do HTML, o XML foi projectado para descrever o conteúdo 

dos documentos, segundo afirma Almeida ( 2002)  existem três características 

que diferem estas duas linguagens de marcação, sendo elas: “Novas marcações 

podem ser definidas, estruturas de dados podem ser agrupadas em profundidade 

procedimentos. […] Uma marcação por procedimentos define como o documento se parecerá numa mídia 
específica, como uma apresentação do Power Point ou um relatório impresso do Word […]”. (GODOY, 
2005). 
6 Marcações Descritivas: É um sistema oposto ao sistema de marcação de procedimento.” Num sistema de 
marcação descritiva o autor não se preocupa com a aparência do texto mas sim com as entidades que eles 
representam. Enquanto num sistema de procedimentos definiríamos o tamanho da letra, o tipo de fonte etc., 
num sistema descritivo dizemos que aquela porção do texto representa o título do documento, outra porção 
de texto representa o nome de um capítulo e assim por diante. Num sistema descritivo, a mídia onde o texto 
será divulgado não afecta o resultado final, já que não há uma preocupação com constantes e sim com o 
conteúdo”. (GODOY, 2005). 
 

                                                                                                                                                    



ilimitada, e um documento XML pode conter uma descrição opcional de sua 

gramática (DTD)”. 

No XML é possível personalizar as tags  permitindo a criação de 

marcação definidas pelo próprio autor, proporcionando uma maior descrição dos 

recursos, tratando-os como objetos, unidades de informação, atribuindo 

significado, estas unidades podem ser manipuladas por aplicações que 

reconhecem seus significados, permitindo desta forma a troca de informações 

entre diversas plataformas, tornando-se poderosa ferramenta para a publicação 

de informações na Web.(MORAIS e  SOARES, 2005). 

O XML faz a representação textual do dado, sendo o element 7o seu 

componente básico, segundo Dziekaniak e Kirinus (2004) quando o texto é 

delimitando entre tags é possivel associar atributos a elementos e um atributo é 

difinido como um par (nome, valor). Sendo necessário respeitar duas resticões: 

tags devem ser aninhadas corretamente e os atributos devem ser únicos, 

conforme afirmam Dziekaniak e Kirinus (2004): 
“Quando um documento atende a essas duas restrições diz-se que um 
documento é bem formatado, sendo possível organizá-lo segundo uma 
estrutura de árvore e representá-lo via XML na Web, o que auxilia na 
recuperação da informação”. 
 

 A Figura 2 ilustra um simples exemplo de implementação em XML, é 

possível identificar a expecificação dos objetos através das tags onde os atributos 

são bem definidos, sendo este um primeiro passo em direção a Web Semãntica 

         Figura 2 – Implementação em XML 
<carta> 
<emissor> 
<pessoa>Joaquim Francisco</pessoa> 
<endereço rua="Antonio da Veiga, 140" /> 
</emissor> 
<destinatário tratamento="Ilmo. Sr." > 
<pessoa>Pedro da Silva</pessoa> 
</destinatário> 
<texto> Venho.... </texto> 
</carta> 

 

6    REFLEXOES CONCLUSIVAS  
 

7 Element é um”pedaço de texto intercalado pelos sinais “<” e “>”, como por exemplo, “<pessoa>”  e 
“</pessoa>” . Dentro do elemento tem-se texto bruto, outro elemento ou uma mistura dos dois.(ALMEIDA, 
2002).  

                                                 



O objectivo do presente trabalho foi apresentar uma pequena revisão 

de literatura sobre o sistema Web Semântica. Salientando a sua importância em 

decorrência do crescimento desordenado de informações disponibilizadas no Web 

atual, tornando-a caótica. Neste sentido, os construtores do Web atual 

propuseram uma nova versão para negar o caos entrópico desse sistema. Trata-

se do Web semântica que pretende, de forma lógica, com o auxílio das máquinas 

organizar, gerir, processar e recuperar a informação eficazes.  

Com a criação do consórcio WC3, Tim Barner Lee, apostou na 

estruturação e da representação semântica dos dados compreensíveis tanto para 

o homem como para a máquina. Através de ferramentas pretende encontrar uma 

linguagem universal. É no consórcio W3C que as maiores investigações sobre 

esta matéria tem surgido redefinindo e repensando as estruturas, os padrões  e 

as linguagens. A utilização destes padrões e destas tecnologias permitirão a 

melhoria na qualidade da recuperação da informação. 

Tratando-se dos campos de saberes da Ciência da Informação e da 

Biblioteconomia retomamos aos questionamos de Menon ( 2003) perguntando 

qual é a contribuição de conhecimentos dos profissionais destes campos para a 

construção do web? Quais dos métodos desenvolvidos por esses profissionais 

estão sendo utilizados para as pesquisas e o desenvolvimento do Web 

semântica? Em que as novas invenções ou as inovações das antigas podem 

contribuir para as práticas dos profissionais desses campos? Em que as 

terminologias dos construtores do Web semântica são distintas e/ou próximas 

daquelas do campo da Ciência da Informação e da Biblioteconomia ? Existem 

profissionais desses campos envolvidos na projeto do Web semântica?  

Evidentemente todas estas questões são apenas para suscitar discussões tanto 

no contexto dos estudos teóricos do Web semântica como também no se 

desenvolvimento e aplicabilidade. 
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