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ABSTRACT  

 

Addresses the conceptual aspects of the information, showing their relevance to 
the information society / knowledge. Explains about the development of Web, 
with its different generations and characterizing them. Shows the search 
mechanisms, exposing their various names, classification, types and 
uniqueness of each, emphasizing the specifics of the search mechanisms 
directly reflected in information of the retrieval. Mentions the importance of the 
professional librarian in the organization of the information in the Web to 
facilitate the search and information of the retrieval, detaching that this 
necessary professional if to adapt the requirements in the informational market 
in the Web environment. Analyzes the tool of Google Scholar search, showing 
his creation, particularitities, functionality, as the list of results is constructed, 
and explain the process of search and information of the retrieval, illustrating it 
with a simple search, without to use filters and with the use of resources of 
information of the retrieval. With this, the present study it has as objective to 
show the different forms of operation of the tool of Google Scholar search and 
as the resources of information of the retrieval can affect the results of a 
research. Used as methodological instruments bibliographical and electronic 
research, as well as case of study to provide a better understanding of the 
subject matter. Conclude evidence that information of the retrieval in any tool of 
search requires a minimum of knowledge among users about the tool of choice, 
detaching the importance of professionals develop these tools to provide 
instructions for use and potentialities of the same ones.  
 
Keywords: Information of the retrieval. Web. Google Scholar. Librarian. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

RESUMO 
 
 

Aborda os aspectos conceituais da informação, mostrando sua relevância para 
a sociedade da informação/conhecimento. Explana acerca do desenvolvimento 
da Web, apresentando suas diferentes gerações e caracterizando-as. Mostra 
os mecanismos de busca, expondo suas diversas denominações, classificação, 
tipos e as singularidades de cada um deles, enfatizando que as 
particularidades dos mecanismos de busca refletem diretamente na 
recuperação da informação. Menciona a importância do profissional 
bibliotecário na organização da informação na Web para facilitar os processos 
de busca e recuperação da informação, destacando que esse profissional 
precisa se adequar as exigências do mercado informacional no ambiente Web. 
Analisa a ferramenta de busca Google Acadêmico, mostrando sua criação, 
particularidades, funcionalidade, como é construída a lista de resultados, além 
de explicar o processo de busca e recuperação da informação, exemplificando-
o com a busca simples, sem usar filtros e com a utilização de recursos de 
recuperação da informação. Com isso, o presente estudo tem como objetivo 
mostrar as diferentes formas de operação da ferramenta de busca Google 
Acadêmico, e como os recursos de recuperação da informação podem afetar 
os resultados de uma pesquisa. Utiliza como procedimentos metodológicos 
pesquisas bibliográficas e eletrônicas, bem como o estudo de caso para 
propiciar um melhor entendimento do assunto em questão. Finaliza 
evidenciando que a recuperação da informação em qualquer ferramenta de 
busca requer um mínimo de conhecimento por parte dos usuários acerca da 
ferramenta escolhida, destacando a importância dos profissionais que 
desenvolvem essas ferramentas de disponibilizar instruções de uso e das 
potencialidades das mesmas. 

 

Palavras-chave: Recuperação da Informação. Web. Google Acadêmico. 

Bibliotecário.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A informação no presente contexto tem um papel preponderante para a 

geração de conhecimento, sendo considerada elemento decisivo para a 

tomada de decisão. Além de ser fator determinante para o desenvolvimento 

intelectual do indivíduo e consequentemente da sociedade. Deste modo, tem-

se uma sociedade fundamentada na informação, chamada de Sociedade da 

Informação/Conhecimento, a qual designa transformações sociais, políticas e 

econômicas, que requer dos indivíduos uma postura pró-ativa, onde estar 

informado é essencial para encarar a competitividade do mercado. 

Com o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), 

que impulsionou o crescimento acelerado de informações, surgem novas 

formas de armazenamento dessas, bem como novos produtos e serviços de 

organização, disseminação e recuperação da informação. Dentre as TICs, a 

Internet. E mais recentemente a Web é a maior propagadora de informação e a 

mais utilizada, servindo como fonte de pesquisa nos mais variados assuntos e 

interesses. 

Quando se trata de recuperação da informação via rede, logo, associam-

se as ferramentas de busca disponíveis na Web. Essas ferramentas 

armazenam uma gama de informações em sua base de dados, sendo 

considerada como instrumento de pesquisa para usuários desse ambiente. 

Todavia, o grande volume de páginas disponíveis sem um padrão determinado 

de organização, resulta em transtornos no que concerne a recuperação da 

informação desejada, em virtude da disponibilização da informação sem o 

tratamento adequado, que ocasiona o desperdício de tempo por parte dos 

usuários que sofrem com a grande quantidade de informações desnecessárias 

no momento da busca.  

Tal fator suscita a relevância do profissional bibliotecário para atuar no 

ambiente Web, a fim de minimizar ou mesmo sanar essa problemática. Haja 

vista, que a informação é o seu objeto de estudo independente do suporte e 

que esse profissional possui uma formação acadêmica para exercer funções de 

tratamento, organização e disseminação da informação. 
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Diante disso, ressalta-se que o processo de busca e recuperação da 

informação em meio digital sofreu alterações e que o caminho em busca da 

informação almejada requer conhecimentos e habilidades do buscador a ser 

utilizado e dos recursos de recuperação da informação disponíveis.  

Nesse sentido, analisar o processo de recuperação da informação na 

ferramenta de busca, Google Acadêmico, objeto central de estudo do presente 

trabalho, propiciará o entendimento de como as informações/documentos estão 

estruturadas, além de conhecer as particularidades dessa ferramenta. Bem 

como obter maiores informações acerca dos métodos de recuperação 

utilizados pela mesma. 

A referente temática suscitou o interesse, já que é um assunto o qual é 

necessário ter um conhecimento mais apurado e que se tinha certa dificuldade 

em recuperar as informações na rede. 

A metodologia utilizada foi pesquisas bibliográficas e pesquisas 

eletrônicas e para uma melhor assimilação do assunto realizou-se um estudo 

de caso, na ferramenta de busca, o Google Acadêmico, com o intuito de 

mostrar as diferentes formas de operação da ferramenta de busca Google 

Acadêmico e como os recursos de recuperação da informação podem afetar os 

resultados de uma pesquisa.  

Dessa forma, será possível visualizar de maneira mais clara as 

particularidades e o modo de funcionamento dessa ferramenta. E que tal 

conhecimento pode permitir um uso mais eficiente, proporcionando a 

recuperação da informação de forma fácil e rápida.  

Em linhas gerais, o referido trabalho foi dividido da seguinte maneira: o 

segundo capítulo abordará a informação, sua conceituação, mostrando sua 

relevância para a Sociedade da Informação/Conhecimento; o terceiro 

apresentará aspectos conceituais e históricos da World Wide Web, além dos 

diferentes tipos de mecanismos de busca disponíveis nesse ambiente; no 

quarto será demonstrada a importância do profissional bibliotecário na 

organização da informação na Web para facilitar o processo de busca e 
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recuperação da informação, bem como os tipos de indexação e como os 

recursos de informação facilitam a recuperação da informação, no quinto 

capítulo explanar-se-á acerca da metodologia utilizada e no sexto capítulo irá 

apresentar a ferramenta de busca Google Acadêmico, suas particularidades e 

suas características funcionais. Mostrar-se-á também exemplos sem a 

utilização de filtros e seus resultados e que a utilização dos recursos de 

informação propiciam resultados mais satisfatórios. 
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2 INFORMAÇÃO 
 

Desde os primórdios da civilização o homem busca comunicar-se com o 

outro, para tanto se procurou formas de registrar seus pensamentos e desejos 

através desenhos, símbolos e palavras, nos mais variados suportes, tais como 

pergaminho, tabletes de argila, dentre outros. Entretanto, o modo de 

tratamento, armazenamento e disseminação da informação sofreu grandes 

transformações com o aparecimento da impressa de Gutemberg (inventor dos 

tipos móveis), onde foi possível a propagação da informação, antes restrita a 

uma minoria.  

A partir daí a informação alcançou proporções inimagináveis, sendo 

disponibilizada com mais intensidade. Com isso, sofreu inovações tanto no que 

diz respeito ao registro da informação (papel, digital) quanto na forma de 

disseminação (oral, sons, imagens, virtual) desta.  

Cumpre frisar que o registro da informação é de suma importância não 

só para o registro da memória de um indivíduo, mas de toda uma sociedade.  

No presente cenário, a informação representa um elemento essencial 

para o desenvolvimento dos diversos segmentos sociais de um país, sendo 

considerada como um produto mercadológico que influencia diretamente na 

tomada de decisão, além de ser insumo básico para produção de 

conhecimento. Por isso, a informação precisa estar organizada a fim de 

possibilitar o acesso e a recuperação da mesma (informação) por parte dos 

usuários que dela necessitam. 

Em seguida, relatar-se-á alguns aspectos conceituais do termo 

informação, seu objetivo, além de sua importância para a Sociedade da 

Informação.  
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2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS E RELEVANTES 
 
 

Com o intuito de se entender o significado do termo informação, é 

interessante tomar conhecimento quanto a sua origem etimológica.  

Informação vem do latim, mais especificamente do verbo „informare‟, que 

quer dizer dar forma, estruturar, representar ou criar. (ARAÚJO, 2001) 

A partir de sua origem etimológica, apresentar-se-á algumas 

conceituações do termo com enfoques diferenciados na visão de diferentes 

autores conceituados nesse assunto. Para Le Coadic (2004, p. 4) informação 

corresponde a um: 

 
 

[...] conhecimento inscrito (registrado) em forma escrita 
(impressa ou digital), oral ou audiovisual, em um simples 
suporte [...] comporta um elemento de sentido. É um significado 
transmitido a um ser consciente por meio de uma mensagem 
inscrita em um suporte espacial-temporal: impresso, sinal 
elétrico, onda sonora, etc. Inscrição feita graças a um sistema 
de signos (a linguagem), signo este que é um elemento da 
linguagem que associa um significante a um significado: signo 
alfabético, palavra, sinal de pontuação.  
 
 

Como foi explanado a informação é representada em vários formatos 

desde o impresso ao digital, é dotada de significado, isto é tem sentido em um 

determinado contexto, por exemplo, um indivíduo ao ler um texto sobre um 

determinado assunto, esse será informação para ele caso o compreenda, e é 

transmitida através do sistema de signos. 

Para o autor McGarry (1999, p. 4) informação pode ter um conjunto de 

significados, sendo: 

  
 considerada como um quase-sinônimo do termo fato; 

 um reforço do que já se conhece; 

 a liberdade de escolha ao selecionar uma mensagem; 

 a matéria-prima da qual se extrai o conhecimento; 

 aquilo que é permutado com o mundo exterior e não apenas 
 recebido passivamente; 

 definida em termos de seus efeitos no receptor; 

 algo que reduz a incerteza em determinada situação. 
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Tais definições abrangem de uma forma geral algumas das significações 

que o termo informação representa, inicialmente relacionada com algo real, em 

seguida dando mais força a algo de que se tem noção, continuando como 

sendo insumo para geração de conhecimento, chegando ao que pode ser tanto 

transferido como recebido. 

Já para Barreto (1996, p. 2) Informação refere-se a "estruturas 

significantes com a competência de gerar conhecimento no indivíduo, em seu 

grupo, ou à sociedade". 

Face ao exposto entende-se com clareza que a informação produz 

conhecimento, quando internalizada pelo o indivíduo, beneficiando a si mesmo 

e ao grupo, o qual está inserido.  

Percebe-se que as diferentes definições mostram a importância da 

informação para a sociedade. Diante do que foi visto, conceitua-se informação 

como um elemento de sentido para o indivíduo, que gera conhecimento e que 

pode ser transferida e recebida.  

A transferência da informação pode ser feita através de diversos canais, 

tais como, o processo de comunicação, este envolve emissor, a mensagem e o 

receptor desta. Tal processo pode ser visualizado no gráfico abaixo. 

 
 

 
Figura 1 - Teoria da informação 

Fonte: Le Coadic, (2004, p. 10) 

 

 

M 
 

E 

 

R 
 

Emissor Mensagem Receptor 
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No tocante as formas de transferência da informação, é importante ter 

consciência de como a informação será transmitida, pois o modo como ocorre 

a distribuição, influencia diretamente no alcance da mesma por parte dos 

indivíduos que dela necessitam. 

Quando se fala em informação cabe salientar qual o seu objetivo, que 

consoante Le Coadic (2004, p. 5) corresponde “[...] a apreensão de sentidos ou 

seres em sua significação, ou seja, continua sendo o conhecimento; e o meio é 

a transmissão do suporte, da estrutura”. 

Diante das definições apresentadas, observa-se a relevância que o 

elemento informação representa para a sociedade, tornando-se a mola 

propulsora da sociedade contribuindo para o crescimento intelectual dos 

indivíduos, sendo considerada elemento essencial para a tomada de decisão. 

Com base nisso, surge uma nova sociedade que é alicerçada na informação e 

nas suas potencialidades, denominada Sociedade da Informação. 

 
 
2.2 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
 

A enxurrada de informação acarretada pelo advento das Tecnologias de 

Informação e Comunicação provocou grandes transformações políticas, sociais 

e econômicas. Exigindo dos indivíduos um novo posicionamento frente às 

mudanças, no qual manter-se informado significa estar preparado para 

enfrentar tais mudanças. 

Nesse contexto marcado pelos impactos tecnológicos ressalta-se uma 

sociedade fundamentada na informação, definida como Sociedade da 

Informação (SI). Que de acordo com Brasil (2000, p. 5, grifo do autor) é: 

 
 

[...] um fenômeno global, com elevado potencial transformador 

das atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura 
e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em 
alguma medida, afetadas pela infra-estrutura de informações 
disponível. 
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Frente ao exposto pode-se perceber que a SI se manifesta 

mundialmente influenciando diretamente nos diferentes segmentos sociais, 

tendo em vista o papel que a informação tem no que concerne ao crescimento 

cultural, social e econômico de uma sociedade. 

Sob esse viés Castells (2007, p. 64) afirma que “o termo sociedade da 

informação enfatiza o papel da informação na sociedade”. O autor ressalta a 

função social da informação. 

 Ainda sobre esse aspecto Araújo (1996, p. 3, grifo do autor) comenta 

que “[...] o termo sociedade da informação se difunde e se define como etapa 

do desenvolvimento da sociedade que se caracteriza pela abundancia de 

informação organizada”. Isso demonstra que a profusão da informação para 

cumprir o seu papel modificador de comportamento dos indivíduos precisa está 

organizada para que possa ser difundida de modo a atingir um maior número 

de pessoas. 

Como McGarry (1999, p. 11) bem frisou “A informação deve ser 

ordenada, estruturada ou contida de alguma forma, senão permanecerá amorfa 

e inutilizável”. Como foi dito anteriormente se a informação não estiver 

organizada não poderá ser utilizada, uma vez que sem que haja um tratamento 

adequado dificultar-se-á o processo de recuperação da informação. Fator esse, 

que significa em transtornos sociais, como prejuízos econômicos, visto que a 

informação nesse cenário adquiriu valor econômico para sociedade, que gera 

conhecimento aos indivíduos quando assimilado possibilitando a produção 

científica e tecnológica de um país.     

Cabe salientar que a Sociedade da Informação conhecida também como 

Sociedade do Conhecimento ou mesmo Sociedade da 

Informação/Conhecimento, ocasionou novas formas de organização, na 

concepção de um paradigma baseado no desenvolvimento científico e 

tecnológico.  

Essa (Sociedade da Informação/Conhecimento) tem como principal 

característica uma economia estabelecida na informação; na comunicação e 
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nas Tecnologias de Informação (TI). A informação nesse contexto é tida como 

insumo para o desenvolvimento do processo, já a comunicação como forma de 

propagar essa informação para as diferentes camadas de uma sociedade e a 

TI a base para o armazenamento e processamento com vistas para uma 

posterior recuperação. 

Deve-se atentar para os efeitos que a informação pode gerar na vida dos 

indivíduos. Conforme Brasil (2000), Na Sociedade da Informação é importante 

adaptar-se as tendências do mercado que está em constante modificação. 

Para tanto, deve-se ter consciência que cada nação possui um ritmo 

diferenciado. No caso do Brasil, busca-se estimular o acesso aos meios 

eletrônicos de informação; instigar a pesquisa e a educação, competindo com o 

mercado mundial, a fim de assegurar o desenvolvimento econômico do país. 

É preciso acentuar que a Sociedade da Informação/Conhecimento 

através dos avanços tecnológicos permitiu dentre outras coisas, a possibilidade 

de comunicação global independente da distância através da rede mundial de 

computadores, a Internet. Esta que vem se desenvolvendo cada vez mais 

rápido ao longo dos anos visando atingir as expectativas do mercado em 

contínua mudança. Nesse sentido, a difusão da Internet começou a atingir uma 

maior dimensão a partir da criação de um novo aplicativo da mesma, a World 

Wide Web, que vem se desenvolvendo e através do conhecimento em rede 

tem proporcionado aos usuários uma interação direta, chamado de trabalho 

colaborativo. 

Para dar segmento a essa consideração, faz-se necessário entender 

como se deu esse processo, bem como a evolução desse aplicativo, suas 

características e os diferentes tipos de mecanismos de busca disponibilizados 

nesse ambiente. 
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3 WORLD WIDE WEB: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS 
 

A World Wide Web deriva-se da Internet1, a rede mundial de 

computadores. Que ao longo dos anos vem se desenvolvendo para adequar-se 

as exigências do mercado informacional, dentre as quais cita-se a necessidade 

de acesso fácil e rápido as informações disponibilizadas via rede. 

Diante disso, pode-se dizer que a Internet alcançou maiores proporções 

depois da criação da teia mundial, a World Wide Web2 (WWW ou somente 

Web). Nesse sentido Castells (2003, p.17) afirma: 

 
 

O que permitiu à Internet abarcar o mundo todo foi o 
desenvolvimento da WWW. Esta é uma aplicação de 
compartilhamento de informação desenvolvida em 1990 por um 
programador inglês, Tim Berners-Lee, que trabalhava no 
CERN, o Laboratório Europeu de Física de Partículas baseado 
em Genebra.  

 
 

A World Wide Web impulsionou o crescimento exponencial das 

informações na rede, com isso surgiram novas tendências que exigem 

melhorias nos produtos e serviços oferecidos, objetivando a difusão das 

informações nos mais variados formatos. 

 Cabe frisar que a Web trata-se da evolução da Internet, dos avanços 

tecnológicos e sociais que impactaram em novas formas de disseminação da 

informação. A Web no momento compreende três gerações, a Web 1.0 

(tradicional), a Web 2.0 (Web social) e a Web 3.0 (Web semântica). 

Inicialmente com a Web 1.0, conhecida como Web tradicional tem como 

característica marcante a sua natureza estática, onde as informações 

disponibilizadas estão simplesmente programadas para a consulta. Nesse 

                                                
1
 Emergiu nos Estados Unidos no período da Guerra Fria visando atingir um alto índice 

tecnológico. Segundo Castells (2003, p. 13) “as origens da Internet podem ser encontradas na 
Arpanet, uma rede de computadores montada pela Advanced Research Projects Agency 
(ARPA) em setembro de 1969”. 
2
 A World Wide Web é composta por uma coleção de documentos/informações em hipertexto 

ligados entre si, através de links. Formando um mundo de informações digitais (texto, imagens 
e sons). (TEIXEIRA; SCHIEL, 1997) 
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espaço o usuário é um mero expectador das informações (interação passiva), 

pois a Web tradicional limitava-se a conectar os computadores visando apenas 

à transferência das informações nos mais diversos formatos (texto, som, 

imagem, etc).  

 Diante da necessidade cada vez mais crescente de buscar inovações 

com o objetivo de aprimorar os serviços, percebeu-se que a Web poderia 

oferecer ambientes que permitisse a colaboração e interação dos usuários com 

o ciberespaço. Conforme Blattmann e Silva (2007, p. 197) foi nesse contexto 

que a terminologia Web 2.0 surgiu:  

 
 
Durante uma conferência promovida pelas empresas de mídia. 
Na MedialLive e O‟ Reilly Media, realizada em São Francisco 
em 2004 (http://web2con.com), discutiu-se a idéia de a web ser 
mais dinâmica e interativa, de modo que os internautas podem 

colaborar com a criação de conteúdos.  
 
 

 Ante o exposto observa-se que a Web 2.0 ou Web social veio para 

aprimorar os produtos e serviços da geração tradicional, sendo uma versão 

mais atualizada que admite a interação, a troca de informações de forma mais 

dinâmica, na qual os usuários atuam como colaboradores (interação ativa), 

participando efetivamente da estruturação dos conteúdos, acrescentando ou 

modificando-os de modo a contribuir para a qualidade do que estar sendo 

disponibilizado. Entre os vários exemplos existentes cita-se o Orkut3, que 

possibilita a visualização dessas características da Web social (dinâmica, 

interativa, colaborativa, etc), nesta ferramenta os usuários têm uma 

colaboração ativa postando mensagens, recados, vídeos, fotos, modificando o 

seu perfil, escolhendo as comunidades as quais quer ser membro ou criando 

comunidades de sua preferência, adicionando novos amigos e etc. 

 Cabe salientar que a ferramenta de busca Google Acadêmico, foco de 

estudo deste trabalho, está inserida na Web 2.0.  

                                                
3
 <http://www.orkut.com> 
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Essas facilidades que os usuários encontram na Web 2.0 suscitam 

novas tendências, como o surgimento de uma terceira geração da Web, 

denominada como Web 3.0 ou Web semântica. Para Feitosa (2006, p. 64) essa 

fase da Web “é uma estrutura de representação pelo W3C, com a participação 

de pesquisadores de empresas de softwares de todo o mundo”.  

A Web 3.0 é considerada como um desafio que ainda precisa ser 

estudado, uma vez que a Internet visa não só apresentar a informação, mas 

compreendê-la de modo a facilitar o cotidiano das pessoas, compartilhando as 

informações com as máquinas e com os pesquisadores, organizando e 

utilizando a informação de maneira mais inteligente. 

Com efeito, Feitosa (2006, p. 64, grifo do autor) afirma que:  
 
 

É necessário [...] adicionar-se de lógica à web, por meio da 

utilização de uma linguagem que seja capaz de expressar 
dados e regras para inferências sobre tais dados, fornecendo 
também as regras para a exportação para a web de qualquer 

sistema de representação do conhecimento existente. 

 
 

A Web semântica utiliza uma linguagem compreensível pela máquina 

que tem a capacidade de integração e que seja possível reutilizá-la em 

diferentes sistemas. 

Para isso, tem-se estudado para que se possa criar um ambiente virtual 

centrado nas necessidades dos usuários, a fim de satisfazê-los. Diante disso, 

percebe-se que a Web é um campo que estar crescendo cada vez mais e o 

seu desenvolvimento busca acompanhar as necessidades do mercado 

informacional, por isso os estudos nesse sentido vêm crescendo 

continuamente para que se possa adequar esse ambiente as expectativas dos 

usuários. 

A seguir, explanar-se-á acerca dos mecanismos de busca existentes na 

Web para que seja possível entender como ocorre a disponibilização da 

informação, suas peculiaridades, além da importância desses para a 

recuperação da informação nesse ambiente. 
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3.1 MECANISMOS DE BUSCA 
 

Os Mecanismos de Busca (MB) são instrumentos que auxiliam na 

recuperação da informação na Web, tendo em vista a grande quantidade de 

informações disponibilizadas diariamente na rede.  Eles contêm em seu banco 

de dados informações coletadas em vários sites da Web e para utilizá-los é 

necessário digitar palavras, frases ou termos no campo designado para a 

pesquisa/busca.  

Na literatura existem várias nomenclaturas referentes aos MB, 

consoante Branski (2004, p. 72) são conhecidos como: 

 
 

Buscadores, ferramentas de busca ou mecanismos de busca 
são sistemas especializados utilizados na recuperação de 
informações na Internet. Eles coletam informações sobre os 
conteúdos dos sites e os armazenam em bancos de dados que 
estão disponíveis para consulta. 

 
 

Ante ao exposto percebe-se que os buscadores, aqui chamados de 

Mecanismos de Busca disponibilizam em seu banco de dados informações 

advindas de vários sites a fim de que seus usuários possam ter acesso em sua 

página ao conteúdo dos sites cadastrados em tal mecanismo. 

A pesquisa é realizada pelos usuários através do campo de busca, onde 

digita-se palavras relacionadas a sua necessidade de informação e por 

seguinte se faz a solicitação da mesma. Todo o banco de dados do MB é 

vasculhado em busca da solicitação do usuário é importante ressaltar que a 

pesquisa é feita nos arquivos do mecanismo selecionado não em toda Internet. 

Os resultados obtidos oferecem páginas as quais são disponibilizados 

diversos sites que estão cadastrados em seu banco de dados, em que o termo 

digitado foi encontrado, os sites estão classificados segundo alguns critérios 

determinados pelo o mecanismo utilizado. Muitos MB utilizam como critério a 

localização e frequência dos termos.  
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A esse respeito Branski (2004, p. 72, grifo nosso) comenta que os 

buscadores analisam “os títulos, resumos e a frequência da ocorrência da 

linguagem de busca nos documentos que compõem sua base de dados, 

definem os sites e a ordem em que serão apresentados aos usuários”. 

O modo como às informações são coletadas pelo MB interferem 

diretamente na recuperação da informação por parte dos usuários, uma vez 

que os MB são classificados como primários, secundários e terciários. 

Os primários correspondem aos mecanismos de busca comumente 

lembrado / reconhecido pela maioria das pessoas, aqueles que indexam a 

maior parte de páginas da web, são também conhecidos como principais. Já os 

secundários são voltados a um público específico, porém oferece um conteúdo 

generalizado, e trafegam em uma quantidade menor de sites. E os objetivados, 

chamado de topicalizados, sendo o mais específico em relação aos outros dois, 

por isso enfoca um determinado assunto. (LEDFORD, 2009) 

E os MB além dessa classificação são divididos em três tipos e que cada 

um tem suas peculiaridades. Sendo eles: diretórios, ferramentas de metabusca 

e ferramentas de busca baseadas em spiders4. Em seguida, passa-se a 

explanar sobre os diretórios, seus tipos e características.   

 
 
3.1.1Diretórios  

 

Os diretórios por assuntos foram as primeiras tentativas de estruturar as 

informações na Web. Diretório de acordo com Blattmann, Fachin e Rados 

(1999, p. 18) “é uma árvore de assuntos ou um diretório de assuntos, isto é, 

lista de assuntos organizada em categorias”. Nesse sentido, entende-se que os 

diretórios de assuntos são organizados hierarquicamente, de categorias 

amplas para as específicas.   

                                                
4
 Em português significa aranha, nesse contexto é um software que rastreia a Web em busca 

dos links, das informações contidas nas páginas a serem indexadas. Fazendo uma cópia das 
dos sites que irão compor uma determinada base de dados. E que também são chamados de 
crawlers ou robôs. A esse respeito Ledford (2009, p. 7) comenta que “[...] crawlers, spiders e 
robôs – são essencialmente a mesma coisa. Todos eles coletam informações sobre todas as 
URLs da web”. 
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O conteúdo dos diretórios é organizado manualmente por pessoas 

responsáveis por essa atividade, geralmente por seus editores. Silveira (2002, 

p. 16) diz que “uma equipe editorial faz o seu cadastramento no banco de 

dados de acordo com as informações fornecidas pelo dono do site”. Como foi 

explanado os indexadores das informações pode ser os editores dos sites ou 

mesmo o autor da página. 

Quanto aos tipos de diretórios têm-se os avaliativos ou acadêmicos, 

temáticos ou especializados e os de ferramentas de busca. 

 Os diretórios avaliativos oferecem informações mais detalhadas dos 

recursos que disponibilizam sendo mais criteriosos na seleção pela informação, 

eles são organizados por indivíduos ligados as áreas de Biblioteconomia e 

Ciência da informação ou por especialistas em um determinado assunto, um 

exemplo desse tipo de diretório é o Argus (http://www.clearinghouse.net).  

Já os diretórios temáticos ou especializados oferecem informações 

especializadas em determinada área como entretenimento, vendas, imagens e 

etc, pode-se citar como exemplo o Temáticos (http://www.tematicos.com). E 

por fim, os diretórios de ferramentas de busca que são responsáveis por listar 

ferramentas de busca para os usuários, como o FinderSeeker 

(http://www.finderseeker.com). (CENDÓN, 2001) 

Vale ressaltar que a busca na maioria dos diretórios permitem somente o 

acesso as informações do título ou de uma breve descrição feita pelos 

indexadores. Dentre os inúmeros diretórios existentes os mais conhecidos são 

o Yahoo5, Open Directory6 e no Brasil o Yahoo Brasil7, Cadê?8, Lycos Brasil9 e 

Achei10. 

À frente, falar-se-á acerca das ferramentas de metabusca, suas 

particularidades, bem como algumas dicas para sua utilização. 

                                                
5 <http://www.yahoo.com> 
6 <http://dmoz.org> 
7 <http://www.yahoo.com.br> 
8 <http://www.cade.com.br> 
9 <http://www.lycos.com.br> 
10 <http://www.achei.com.br> 
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3.1.2 Ferramentas de metabusca 

 

As ferramentas de metabusca ou meta mecanismos de busca fazem 

pesquisas concomitantemente em vários mecanismos de busca. Cendón 

(2001, p. 47) comenta que os metabuscadores “[...] permitem a execução de 

uma mesma busca em mais de uma ferramenta (motores ou diretórios), ao 

mesmo tempo exibindo todos os resultados encontrados em uma só lista”. 

Estas ferramentas usam os dados de outros mecanismos não possuindo 

nenhuma base de dados própria. 

A respeito das pesquisas em metabuscadores, esta pode ser feita 

utilizando expressões assim como os mecanismos de busca. Porém, existem 

algumas peculiaridades que é importante destacar como, alguns oferecem uma 

lista de ferramentas de busca que permite aos usuários escolher o que atente 

as suas expectativas, em contrapartida há outros que não disponibilizam em 

quais as ferramentas foi feita a pesquisa.  

A melhor forma de apresentação dos resultados é aquela que são 

integradas e ordenadas por relevância e que eliminam os resultados 

duplicados. 

Os metabuscadores possuem algumas lacunas no tocante aos 

resultados obtidos, pois os resultados variam conforme o metabuscador. 

Alguns mostram os resultados por relevância como já foi explanado acima, 

outros apresentam os resultados em sequência, fator que prejudica a analise 

individual das ferramentas. O ideal é que a pesquisa utilize termos simples, já 

que nem todos dispõem de refinamentos de pesquisa, como os operadores 

booleanos, o que pode ocasionar em transtornos e em resultados 

insatisfatórios.   

  Recomenda-se as ferramentas de metabusca quando o usuário quer 

conseguir maiores resultados, dado que não obteve as respostas almejadas 

em um mecanismos de busca. Também pode ser utilizado para examinar 
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dentre os mecanismos existentes quais são os que oferecem os melhores 

resultados. Dentre os meta mecanismos de busca, pode-se citar o Metaminer11. 

 Dando continuidade, passa-se a discorrer sobre as ferramentas de 

busca, principalmente as que são baseadas em spiders. 

 
 
3.1.3 Ferramentas de busca 
 

As ferramentas de busca emergiram quando as informações alcançaram 

grandes proporções, onde a coleta manual não atingia mais as expectativas do 

mercado informacional, enquanto nos diretórios as informações são obtidas 

manualmente nas ferramentas de busca são realizadas automaticamente, de 

forma eletrônica.   

Em relação às ferramentas de busca baseadas em spiders, essas tem o 

seu conteúdo rastreado por softwares denominados spiders (aranha), crawlers 

(rastejador) ou robôs que percorrem os sites classificando-os conforme o 

conteúdo e que seguem os links das páginas. Branski (2004, p. 74) afirma que 

“Os robôs [...] Iniciam seu caminho a partir de um conjunto de páginas 

selecionadas por seus administradores que são escolhidas por serem 

populares, de alta qualidade ou por conterem grande quantidade de links”. 

Diante disso, observa-se que os robôs percorrem as páginas designadas 

pelos gerenciadores das ferramentas de busca visando atingir os sites ditos 

como melhores e pela quantidade de links que possuem. 

Silveira (2002) Os sites são classificados segundo os links e as 

informações que foram encontrados pelos spiders nas páginas visitadas. 

As ferramentas de busca oferecem um conteúdo mais abrangente que 

os diretórios, já que armazenam toda a informação localizada em um dado site, 

o que pode ocasionar em uma busca mais longa devido à grande quantidade 

de informações registradas, isso no caso de algumas ferramentas, haja vista 

                                                
11

 <http://miner.bol.com.br> 
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que certas ferramentas restringem-se ao armazenamento do título e das linhas 

iniciais do site. 

É importante destacar que atualização das páginas ocorre em espaços 

regulares, onde os robôs retornam ao site com o intuito de conferir as 

modificações e de extinguir os itens desativados. Entre as ferramentas mais 

conhecidas tem-se Alta Vista12, Radar UOL13, o Google14 e em decorrência o 

Google Acadêmico15, que será objeto de estudo do presente trabalho. A partir 

disso, pretende-se mostrar a importância do profissional bibliotecário no 

ambiente Web, as funções adquiridas para poder se adequar as exigências 

desse cenário. 

                                                
12

 <http://www.altavista.com> 
13

 <http://www.radaruol.com.br> 
14

 <http://www.google.com> 
15

 <http://scholar.google.com.br> 
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4 O BIBLIOTECÁRIO E O AMBIENTE WEB 

 
O papel do bibliotecário antes era associado às bibliotecas 

tradicionais/física, como guardião da informação, o responsável pela 

organização e preservação das coleções. No entanto, diante dos avanços 

tecnológicos (Tecnologias de Informação e Comunicação) se requer mudanças 

de paradigmas e postura profissional para se adequar às exigências do 

mercado informacional. 

Nesse sentido, Blattmann e Rados (2000, p. 45) afirma que: 

 
 

O bibliotecário hoje não é o „almoxarife‟ de livros e sim gerente 
da informação. Indiferente qual suporte (formato) da 
informação, se em papel, eletrônico ou digitalizado, o que 
importa é saber organizar, recuperar e disseminar a informação 
utilizando a flexibilidade e velocidade que as novas tecnologias 
da informação possibilitam. Onde o usuário da informação 
receba qualidade e evitando a sobrecarrega de informação que 
jamais poderá analisá-las com presteza para a tomada de 
decisão. 

 
 

Frente ao exposto pode-se perceber que o bibliotecário adquiriu a 

função de gestor da informação, nos diferentes suportes que vem se 

desenvolvendo de acordo com as transformações que as tecnologias de 

informação propiciam, direcionando o trabalho desse profissional para a 

qualidade de informação disponibilizada ao usuário, no intuito de satisfazê-lo 

de forma fácil e rápida orientando-o ao caminho da solução da sua 

necessidade informacional. 

No presente cenário, a evolução da Web ocasionou o surgimento de 

novos produtos e serviços em torno da informação, os quais destacam-se os 

referentes a organização e recuperação da informação nesse ambiente. O que 

resulta em exigências no que se refere à disponibilização da informação de 

modo a auxiliar e facilitar a vida das pessoas, uma vez que a informação tem 

um valor econômico e influenciador direto para o desenvolvimento social de um 

país. 
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Com isso, os mecanismos de busca representam uma importante 

ferramenta para a recuperação da informação na Web. Esses mecanismos 

oferecem outras formas de publicação, compartilhamento e organização da 

informação. Deste modo, a informação no formato eletrônico precisa de um 

tratamento adequado as suas particularidades e abragência. 

Diante isso, ressalta-se a importância do bibliotecário como profissional 

apto a trabalhar com o elemento informação, desde aquisição à sua 

disseminação. Tendo em vista que esse profissional tem uma formação 

acadêmica para exercer tal função, o seu currículo é composto por disciplinas 

que o prepara para trabalhar com a mesma (informação), onde estuda-se os 

diferentes tipos de informação, os vários suportes, classificação, indexação, 

entre outras. Todavia, para trabalhar esse conhecimento técnico faz-se 

necessário adquirir habilidades referentes às tecnologias para aliar um 

(técnico) ao outro (tecnológico). 

No que tange a sua qualificação cabe salientar que esse profissional na 

Era Digital, adquire novas funções que requer certas habilidades. Para tanto, o 

bibliotecário tem que estudar o ambiente Web, para que possa entender suas 

características e potencialidades.  

Dentre as inúmeras competências exigidas do profissional bibliotecário 

no que diz respeito ao desenvolvimento do ambiente Web, ressalta-se a 

educação continuada. Visto que, através da sua formação contínua, o 

bibliotecário, estará renovando-se cotidianamente e se qualificando 

profissionalmente, de modo a atingir as exigências do mercado de trabalho, e 

consequentemente atendendo de forma satisfatória seus usuários.  

Nessa perspectiva, Rodrigues (199816) aponta um conjunto de 

competências que o bibliotecário da Era em questão deve adquirir, sendo elas: 

 
 

 Conhecimento aprofundado da Internet, dos seus serviços e 
potencialidades;  

                                                
16

 Artigo eletrônico não paginado. Disponível em: < 
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/421/1/APDIS98.pdf >. Acesso em: 12 nov. 
2009. 
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 Excelência na utilização das diversas ferramentas de 
pesquisa de informação na Internet; 

 Capacidade para avaliar e organizar recursos eletrônicos; 

 Capacidade para criar e gerir conteúdos na World Wide Web 
(HTML17, etc); 

 Conhecimentos e capacidade para criar e assegurar o 
funcionamento de serviços de ajuda e referência “online” e 
materiais de formação para utilização remota; 

 Conhecimento e capacidade de trabalho com as diversas 
“normas” emergentes - SGML18, HTML, Z39.5019, etc; 

 Conhecimento dos métodos, técnicas e normas de 
digitalização e/ou criação de documentos multimídia e da sua 
disponibilização para o público (interfaces, design, etc.); 

 Conhecimentos básicos sobre o funcionamento e gestão de 
redes e sistemas operativos; 

 Capacidade para usar e avaliar software e hardware 
diversos. 

 
 

Deste modo, pode-se dizer que frente a tantas necessidades de 

qualificação, o bibliotecário deve buscar seu crescimento profissional nos 

diferentes segmentos em que a informação está inserida, para que não seja 

excluído desse mercado em contínuo desenvolvimento. 

Com base no que foi visto, é importante perceber que o ambiente Web 

está sofrendo transformações e que as informações estão sendo inseridas na 

rede sem um tratamento adequado. Fator esse que ocasiona em transtornos 

no momento da recuperação da informação por parte dos usuários.  

Contudo, entende-se que faltam profissionais habilitados a trabalhar com 

a informação entre os quais, destaca-se o bibliotecário. Este que é o indicado a 

trabalhar com a organização da informação, através do desenvolvimento de 

técnicas de análise da informação e indexação. 

                                                
17

 Hyper Text Markup Language (HTML) é um formato considerado simples, onde as 
informações são codificadas nessa linguagem. Nesse contexto Branski (2004, p.84) menciona 
que “cada página é composta por duas partes: o cabeçalho e o corpo do texto, que são 
claramente separados no código fonte do HTML. No cabeçalho constam o título, disposto de 
forma lógica no alto da página. O corpo contém o conteúdo propriamente dito”. 
18

 O Standard Generalized Markup Language (SGML) é um tipo de linguagem de marcação, 
isto é, a forma de descrever as informações publicadas na Internet. Consoante Feitosa (2006, 
p. 87) é “[...] um sistema [...] para a criação de novas linguagens de marcação”. 
19

 É um protocolo de comunicação entre computadores para permitir pesquisa e recuperação 
de informação a distintos recursos de uma rede, como também em redes de computadores 

distribuídos. (MOEN, 1995 apud ROSETTO, [200-]) 
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 Para dar segmento ao argumento, é preciso acentuar que a recuperação 

da informação na Web envolve a indexação, o armazenamento para posterior 

recuperação. A recuperação da informação nesse ambiente é suscitada por 

uma necessidade ou curiosidade do usuário em um determinado assunto, que 

visa sua satisfação informacional. Porém, o que ocorre nem sempre é o 

esperado pelo mesmo devido à forma como a informação estar sendo 

organizada/armazenada. Portanto, para prosseguir, expõe-se como se dar o 

processo de busca e recuperação de informação nesse ambiente, as 

expectativas dos usuários frente a sua solicitação, bem como a importância da 

indexação para tal processo. 

 
 
4.1 RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO NA WEB 

 

A Recuperação da Informação (RI) seja ela na Web ou não, é motivada 

por uma necessidade de informação de um determinado usuário. Para que 

ocorra RI é necessário, realizar antes, a busca pela informação.  

Consoante Araújo Júnior (2007, p. 65): 

 
 

Na busca e recuperação da informação, os requisitos do 
processo podem ser definidos pelo lado do usuário como 
motivação, que culmina na expressão de sua necessidade 
informacional. Na outra ponta do processo, a recuperação 
daquilo que foi demandado deverá se aproximar, o máximo 
possível, desta expectativa ou demanda informacional. 

 
 

Frente ao exposto observa-se que a RI envolve indagações expressas 

em termos ou palavras que exprimam necessidade informacional do usuário e 

os resultados obtidos através do que foi requerido pelo mesmo. 

O processo de busca e recuperação da informação na Web é a ação de 

pesquisar documentos e itens anteriormente armazenados em base de dados 

eletrônica, visando possibilitar o acesso a tais documentos através de uma 

solicitação dos usuários. 
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O usuário ao realizar uma pesquisa objetiva alcançar resultados 

condizentes com seus anseios, recuperando documentos/informações que 

reflitam suas necessidades informacionais. A esse respeito Lancaster (2004, p. 

3) afirma que o usuário espera “[...] ao fazer uma busca numa base de dados, é 

encontrar documentos que sejam úteis para satisfazer a uma necessidade de 

informação, e evitar a recuperação de itens inúteis”. 

Diante da explanação acima percebe-se de forma clara que no momento 

da pesquisa busca-se localizar apenas informações relevantes aos anseios, 

porém para que isso aconteça é preciso ter habilidades/competências para 

elaborar questões que retratem os objetivos a serem alcançados, o que nem 

sempre ocorre. Seja por falta de habilidade de pesquisa dos próprios usuários, 

seja pela capacidade da ferramenta de busca em entender as necessidades e 

apresentar informações pertinentes. 

No que diz respeito, a relação de documentos úteis e documentos 

inúteis têm-se tipos de coeficientes diferenciados, conforme Lancaster (2004) a 

relação entre os documentos úteis e o total de itens recuperados é chamada de 

coeficiente de precisão20 e a relação dos os documentos úteis encontrados e a 

quantidade de itens disponíveis em uma base de dados corresponde ao 

coeficiente de revocação21. 

É preciso ressaltar que a revocação e a precisão são inversamente 

proporcionais, isto é aprimorar a revocação provoca na perda da precisão e ao 

contrário da mesma forma. 

Tais relações podem ser identificadas em uma base de dados através da 

política de indexação utilizada pela mesma. A indexação trata da 

representação do documento através de termos que possibilite a sua 

recuperação, é importante definir o limite de registro do documento, como será 

feita a divisão do registro, por tópicos, por páginas, entre outros. E a escolha 

das palavras a serem indexadas.  

                                                
20

 Corresponde a capacidade de recuperação de documentos úteis. (LANCASTER, 2004) 
21

 Trata-se da capacidade de impedir documentos inúteis. (LANCASTER, 2004)  
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Sobre isso, Araújo Júnior (2007, p. 23) menciona que: 
 
 

A indexação como um processo de representação do conteúdo 
dos documentos, é um elemento fundamental para o processo 
de busca e recuperação da informação. O armazenamento da 
informação, só pode ser realizado com efetividade, se a 
indexação for feita de modo satisfatório, ou seja, representando 
com fidedignidade o conteúdo dos documentos. [...].  

 
 

Face ao explanado ressalta-se a preponderância da indexação para o 

processo de busca e recuperação da informação, tendo em vista que a mesma 

objetiva representar o documento de modo a torná-lo acessível, fácil de ser 

recuperado e para que essa (indexação) seja satisfatória é necessário a 

atuação do profissional bibliotecário, visto que a indexação é uma das suas 

funções e que esse profissional estudou como fazer tal trabalho, além de saber 

a importância da indexação para a recuperação da informação pelos usuários, 

estes que representam o elemento principal de todo o processo.  

Na sequência explicar-se-á tanto a indexação manual quanto a 

automática para esclarecer suas diferenças e possibilitar o entendimento de 

como ocorre à indexação no Google Acadêmico, foco do presente estudo. 

 
 
4.1.1 Indexação manual e indexação automática 

 
No que concerne à indexação tem-se dois tipos, a manual e a 

automática. A primeira trata-se da indexação feita pela intervenção humana, 

por uma pessoa, que analisa o documento e atribui a ele termos, descritores 

que o represente no todo e/ou representa-o da forma que o seu usuário possa 

a vir recuperá-lo. 

A Indexação Manual utiliza instrumentos que auxiliam na representação 

do conteúdo, como os tesaurus (tipo de vocabulário controlado) e vocabulários 

controlados (lista de termos aprovados). Nesse tipo de indexação, apenas o ser 

humano realiza. 
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Já a Indexação Automática (IA) é realizada pela máquina, isto é através 

de softwares programados para analisar determinadas partes do documento, 

tais softwares percorrem o mesmo (documento) em busca de termos que o 

possam representá-lo. Geralmente essa representação é por meio de palavras 

que ocorrem com mais frequência. Esse tipo de indexação ocorre sem a 

intervenção direta de uma pessoa.  

Em relação a isso, de acordo com Araújo Júnior (2007, p. 25) “a 

indexação automática [...] realizada com o apoio de computadores que 

selecionam, por meio de um conjunto de instruções programadas previamente, 

os termos que mais ocorrem em um documento”. Com base no exposto, 

observa-se que a máquina é programada antes, para que possa efetuar o 

trabalho esperado.   

A IA pode ser dividida em dois tipos, sendo: indexação por extração 

automática e a indexação por atribuição automática. Conforme Lancaster 

(2004, p. 286) “na indexação por extração, palavras ou expressões que 

aparecem no texto são extraídas e utilizadas para representar o conteúdo 

como um todo”. 

Nesse tipo, as palavras que são extraídas foram baseadas em alguns 

critérios como, frequência e posição, o mais usado é o de frequência de 

palavras. Entretanto deve-se atentar para a importância de uma lista de 

palavras que não precisa ser levada em consideração, por exemplo, artigos e 

preposições. Para o computador a indexação por extração é a mais vantajosa, 

pois uma simples programação/comando e o software em pouco tempo 

selecionará o termo que mais ocorreu. 

Ainda segundo Lancaster (2004, p. 289) a “indexação por atribuição com 

o emprego do computador é desenvolver, para cada termo atribuído, um „perfil‟ 

de palavras ou expressões que costumam ocorrer frequentemente nos 

documentos aos quais um indexador humano atribuiria esse termo”. Quer dizer, 

a descrição de um termo com palavras que tem relação com o mesmo.  
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No caso das bases de dados eletrônicas utiliza-se a IA que permite a 

pesquisa em grandes quantidades de textos disponibilizados na Web. 

No tocante à escolha das palavras, Feitosa (2006, p.25, grifo do autor) 

diz que: 

 
 

Para a indexação automática [...] é necessário definir que 
pontuação deve ser utilizada como separador entre as palavras 
e definir que palavras indexar. Essa separação normalmente é 
feita com todos espaços em branco e todas as pontuações, 
embora haja exceções, dependendo da aplicação e do 

software utilizado. 
 
 

Corroborando com afirmação entende-se que na indexação das 

ferramentas de busca baseadas em spiders como é o caso do Google e 

consequentemente do Google Acadêmico, é feita por intermédio desses robôs 

que percorrem os sites indexando suas páginas automaticamente. Entretanto, 

como a referida citação menciona é preciso determinar como vai ser realizado 

o processo (pontuação, os espaços e as palavras a serem indexadas). É aí que 

entra o fator humano, o responsável por decidir em qual site e/ou documento o 

robô vai percorrer e se as palavras-chave por ele selecionadas representam o 

conteúdo de forma fidedigna, nem sempre é um profissional ligado a área de 

gestão da informação, como o bibliotecário e sim um especialista em 

computação que muitas vezes se prende a parte funcional dos softwares, não 

dando a devida atenção a qualidade da informação disponibilizada. 

Embora exista a discussão quanto a melhor forma de indexar os 

documentos, se a manual ou a automática e até mesmo a junção das duas. O 

que deve ser levado em consideração é a importância da representação 

correta da informação e a realidade de seus usuários a fim de melhor atendê-

los.  
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Sobre isso, Araújo Júnior (2007, p. 24) afirma que: 

 
 

A indexação, seja manual, automática ou mista, influi 
diretamente, na tarefa de recuperação da informação. Se os 
descritores selecionados para representar o conteúdo de um 
dado documento não forem coerentes, certamente não será 
recuperado com facilidade, fato que comprometerá o processo 
como um todo. 
 
 

Como se pôde ver, independente do tipo de indexação utilizada o 

importante é representar o conteúdo de forma correta/correspondente ao 

assunto tratado, salienta-se aqui a participação seja ela direta (indexação 

manual) ou indireta (indexação automática) no processo de indexação e se isso 

não acontecer tem-se implicações em todo o processo (desde a busca até a 

recuperação) que não terá resultados satisfatórios.    

No que diz respeito à melhoria do processo de busca e recuperação da 

informação, salienta-se a utilização de recursos de delimitação/filtragem da 

informação. Para tanto, cabe salientar a habilidade do bibliotecário de orientar 

a consulta/pesquisa dos usuários nos diversos suportes existentes, nesse caso 

a eletrônica, ele deve não só conhecer os recursos de recuperação da 

informação, como também saber utilizar de forma eficiente os mesmos para 

que seja possível orientar os usuários de modo a atender suas necessidades 

de informação. 

Nesse sentido, é preciso conhecer alguns dentre os inúmeros recursos 

existentes para que o entendimento seja mais fácil e dinâmico. Posteriormente 

serão mostrados tais recursos e sua importância para a recuperação da 

informação satisfatoriamente. 

 
 
4.1.2 Recursos de recuperação da informação 
 

Os Recursos de Recuperação da Informação (RRI) são ferramentas que 

facilitam a busca pela informação desejada. No ambiente Web geralmente os 

usuários utilizam termos simples na sua pesquisa, muitas vezes por falta de 
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conhecimento de tais comandos ou mesmo por considerar a linguagem natural 

suficiente para expressar sua necessidade.  

Porém, como já foi mencionado, há diferentes tipos de mecanismos de 

busca e alguns oferecem não só a busca com palavras-chave simples, como 

também diferentes RRI. Nessa perspectiva, Lancaster (2004, p. 341-342) 

enumera algumas opções de recuperação da informação: 

 
 

1. Lógica booleana, inclusive recursos de encaixamento 
[nesting] 

2. Truncamento 
3. Buscas com expressões 
4. Proximidade de palavras 
5. Buscas em campos (isto é, poder limitar a busca a um 

campo especificado no registro, como título ou URL) 
6. Vínculos de hipertexto (isto é, buscar páginas vinculadas a 

determinado URL) 
7. Busca de imagens (capacidade de procurar apenas páginas 

que contenham imagens) 
8. Consulta por exemplo (capacidade de encontrar registros 

semelhantes a um registro já conhecido como interessante) 
 
 

Ante a afirmação observa-se a variedade de recursos que auxiliam na 

recuperação da informação. Tais recursos permitem resultados diferenciados, o 

interessante é que o usuário saiba utilizá-los conforme as suas expectativas. 

Entretanto, cumpre destacar que nem todos os buscadores dispõem de todas 

essas opções de delimitação e que muitos usuários desses sistemas ainda não 

conhecem as potencialidades oferecidas pelos mecanismos de busca da Web. 

Em razão disso, é pertinente dizer que o bibliotecário deve não só 

buscar sua atualização e qualificação conforme as exigências do mercado ele 

precisa adquirir uma postura pró-ativa, empreendedora buscando conhecer os 

seus usuários para que possa observar as reais necessidades dos mesmos. 

Nesse sentido, Blattmann e Rados (2000, p.49) destacam que “a pró-ação do 

bibliotecário esta baseada na convergência da ação do mesmo em constante 

busca do atendimento das necessidades do usuário”. 
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 Em função do que foi visto, pode-se inferir que o bibliotecário passou a 

exercer novas funções em virtude dos avanços tecnológicos. Com isso ampliou 

seu campo de trabalho deixando de ser apenas o controlador da aquisição, 

armazenamento e disseminação da informação passando também a ser 

colaborador no ambiente Web, utilizando as potencialidades das tecnologias de 

informação para auxiliar o seu trabalho e facilitar a disponibilização da 

informação aos usuários de que dela necessitam. 

 Diante do que foi exposto, faz-se indispensável não só saber qual 

ferramenta de busca é pertinente a sua necessidade, como também a 

importância do profissional bibliotecário na manutenção dessas, quanto 

conhecer suas particularidades e potencialidades. 

 Assim, após a abordagem baseada na revisão de literatura, faz-se 

necessário expor a metodologia utilizada na elaboração do estudo, a qual será 

vislumbrada no capítulo a seguir. 
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5 METODOLOGIA 

 

A metodologia corresponde ao modo como será realizada a pesquisa, 

fornecendo subsídios para a realização do trabalho/estudo. Nessa perspectiva, 

Salomon (2004, p. 221) afirma que, ela funciona “como suporte e diretriz da 

pesquisa”. 

No caso da pesquisa em questão, a metodologia utilizada foi o estudo de 

caso, classificado como uma pesquisa descritiva e exploratória. Além de 

pesquisas bibliográficas e pesquisas eletrônicas a fim de se obter respaldo 

teórico para fundamentar o presente estudo. 

No âmbito do estudo de caso, Gil (1999, p. 72) define-o como “[...] 

estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir 

o seu conhecimento amplo e detalhado [...]”. Conforme tal explanação ressalta-

se que o estudo propicia um melhor entendimento, pois analisa de forma mais 

aprofundada determinado assunto, nesse caso a recuperação da informação 

na ferramenta de busca Google Acadêmico. Quanto à classificação de 

pesquisa exploratória, Gil (2002, p. 41) diz que essa tem “como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito [...]”.  

Ainda, de acordo, com o referido autor, em relação à pesquisa descritiva 

tem como “[...] objetivo primordial à descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis”. (GIL, 2002, p. 42) 

Com base no que foi visto, depreende-se que o estudo de caso 

caracterizado como pesquisa descritiva e exploratória proporciona um 

embasamento de grande extensão, detalhando e explicitando de forma mais 

clara as características do objeto de análise. 

No que tange a amostra e o universo para a pesquisa vislumbrou 

apresentar as peculiaridades da ferramenta de busca em questão, seus 

aspectos funcionais de forma a facilitar o entendimento da recuperação da 

informação na mesma. 



 41 

No que diz respeito à coleta de dados deu-se através da observação, de 

modo a atender os objetivos propostos que como mencionado anteriormente, 

que visa mostrar as diferentes formas de operação da ferramenta de busca 

Google Acadêmico, e como os recursos de recuperação da informação podem 

afetar os resultados de uma pesquisa. 

Em relação às analises da coleta de dados, está classificada como 

qualitativa, tendo em vista que as informações foram embasadas na teoria para 

um melhor entendimento. Sobre esse aspecto, Toledo (1987, p. 15) afirma que 

“a pesquisa qualitativa é a interpretação, o processo de desvendar a realidade 

que conta, não a complicação do modelo estatístico.”  

Visto isso, percebe-se que a pesquisa qualitativa, permite esclarecer 

qual a maneira mais adequada de entendimento do assunto, sem dificuldade 

tornando-a fácil e didática. 

Diante disso, a seguir apresenta-se a análise da referida ferramenta de 

busca, a qual mostra-se desde o surgimento da ferramenta de busca Google 

chegando ao Google Acadêmico, escopo do presente trabalho, explicando 

suas características funcionais, bem como formas de pesquisar determinadas 

informações utilizando recursos de recuperação da informação. 
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6 GOOGLE ACADÊMICO 

 
 

Ao tratar em recuperação da informação na Web, associa-se logo a uma 

ferramenta de busca conhecida mundialmente, o Google. Nesse sentido, “o 

termo „google‟ chega a ser empregado, em alguns países, como sinônimo para 

„procurar algo‟”. (GUIA..., 2005, p. 6) 

O Google foi criado recentemente, porém é considerado como uma 

empresa em ascensão que vem superando suas concorrentes, destacando-se 

por suas particularidades, tais como a diversidade de produtos e serviços 

dentre os quais foi selecionado, o Google Acadêmico. 

 O Google Acadêmico (GA) trata-se de uma tentativa de oferecer uma 

solução para facilitar o acesso a um recurso de forma integrada com os 

estoques informacionais acadêmicos, dos armazéns de dados da Google. Por 

isso, ao estudar como funciona a ferramenta primária, o Google, considerada 

no momento desta pesquisa como a mais popular e a que fornece os melhores 

resultados, por extensão estar-se-á conhecendo os princípios que 

fundamentam os recursos adicionais como o GA, objeto desta pesquisa, 

também ajudará a conhecer como funciona a pesquisa avançada. 

Portanto para se conhecer o GA é preciso conhecer primeiramente como 

surgiu o Google até chegar ao Google Acadêmico de fato, uma vez que um é 

parte do outro, as características desse (Google), para que se possa entender 

da melhor forma possível os aspectos característicos e funcionais do Google 

Acadêmico propriamente dito e como se dá o processo de busca e 

recuperação da informação nessa ferramenta, bem como apresentar exemplos 

de busca por linguagem natural e seus resultados e a importância de utilizar-se 

recursos de recuperação da informação para a obtenção de resultados mais 

satisfatórios na ferramenta de busca do GA. 
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6.1 BREVE HISTÓRICO 
 
 

O empreendimento Google é resultante de um trabalho acadêmico 

realizado por dois estudantes de pós-graduação em engenharia da 

computação em uma universidade conhecida mundialmente, a Universidade de 

Stanford. 

Sergey Brin, especialista em desenhos aplicativos Web e graduado em 

Engenharia Eletrônica e Larry Page, especializado em tratamento de dados e 

licenciado em Informática e Ciências Matemáticas. Eles se conheceram na 

academia e descobriram que tinham interesses em comum, dentre eles, um 

projeto audacioso que visava à criação de um algoritmo de extração de dados 

que permitisse extração de volumes imensos de informação. (CARMONA, 

2006) 

Tal projeto inicialmente foi chamado de BackRub e para conseguir 

alcançar seu objetivo eles precisavam de uma ferramenta que percorresse 

grandes volumes de informação, visto que o ambiente Web estava crescendo 

assustadoramente a cada ano. 

Diante disso, percebeu-se a necessidade de crawlers, que possibilitasse 

a leitura das páginas da Web e verificasse a quantidade de links dessas. Bem 

como a criação de uma tecnologia de classificação, que permitisse identificar a 

importância das informações, como a sua procedência.  Isso foi possível devido 

a criação de um algoritmo, segundo Batelle (2006, p. 63) o “Algoritmo – 

batizado de PageRank, por causa de Page – [...] consegue levar em conta 

tanto o número de conexões em determinado site quanto o número de 

conexões em cada um dos sites interligados”. 

Esse algoritmo foi o grande diferencial para o desenvolvimento do 

BackRub, pois a partir dele foi possível pesquisar os links dentro das páginas 

analisadas e melhorar os resultados de maneira considerável, através da 

demonstração da importância dos sites.  
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Com efeito, Batelle (2006, p. 64) comenta que: 

 
 

A idéia de aplicar à busca os resultados da classificação de 
paginas pelo BackRub era tão natural [...] que nunca lhes 
ocorreu que eles tinham dado um salto. No estagio em que 
estava, BackRub já funcionava como uma ferramenta de busca 
- você lhe dava uma URL e recebia uma lista de conexões para 
trás classificadas por importância.  

 
 

Deste modo, Brin e Page observaram que o BackRub era uma 

ferramenta de alta qualidade que cresceria conforme a Web, uma vez que o 

PageRank estuda as conexões da mesma e quanto mais conexões criadas 

mais URLs22, isto é resultados. Com isso decidiram chamar a ferramenta de 

Google, que consoante Carmona (2006, p. 110) o “nome Google derivado da 

palavra googol, que designa a centésima potencia do número 10, ou o número 

fictício formado pelo o número 1 seguido de cem zeros”. 

Ante ao explanado percebe-se que essa denominação retrata a ambição 

dos empresários do Google em alcançar uma enorme quantidade de 

informações na Web. 

No tocante a sua fundação, “a empresa Google foi oficialmente fundada 

em setembro de 1998, por Larry Page e Sergey Brin, como desdobramento de 

um projeto de pós-doutorado desenvolvido na Universidade de Stanford, e 

datado de 1996”. (GUIA..., 2005, p. 7) 

A sede da empresa Google é na Cidade de Mountain View, na 

Califórnia, Estados Unidos da América (EUA). Tendo escritórios espalhados 

por vários países, seja qual for o país do mundo que utilize os serviços 

oferecidos pela Google. Sua missão segundo Lyer e Davemport (2008, p. 28) é 

“organizar informações do mundo todo para que sejam úteis e disponíveis a 

todos [...]”. 

                                                
22

 Universal Resource Locator (URL) – cada página da Web possui um endereço que o 
identifica, ele é único e é denominado URL, que em português significa Localizador Universal 
de Recursos.  
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Como o Google é classificado como uma ferramenta primária, por ser 

aceito e recordado pela maioria da população e por indexar uma gama de sites 

da Web como foi anteriormente citado no capitulo 3. Nesse sentido, Ledford 

(2009, p. 11, grifo nosso) explica que “um motor de busca primário é o tipo que 

vem a mente da maioria das pessoas quando se fala no assunto. Alguns sites 

indexam a maioria ou todos os sites da web. Por exemplo, o Yahoo, o Google 

e o MSN são mecanismos de busca primário (também chamados de 

principais)”. 

Apesar de ter apenas onze anos o Google é considerado uma das 

principais ferramentas de busca que mais tem crescido nesse mercado, 

oferecendo a tradução de sua página para diversos países, tais como, o Brasil.  

A empresa Google interessou-se em abrir um escritório no Brasil, pelo 

fato do Serviço de Orkut ter uma grande aceitação entre os internautas 

brasileiros, além de outros serviços como a ferramenta de busca. Nesse 

sentido, Arima (2008, p. 38, grifo nosso) diz que “O Brasil é hoje um dos países 

estratégicos para o Google: está no topo da lista de seus principais produtos, 

como a ferramenta de busca, o YouTube e os links patrocinados – sem 

contar o dominadíssimo território do Orkut. O bom desempenho da subsidiária 

brasileira levou o Google a promovê-la a central da América Latina”.  

O Google no Brasil vem se desenvolvendo para melhorar os serviços e 

conta com dois escritórios um em Belo Horizonte e outro em São Paulo. 

(ARIMA, 2008) 

Desde que o Google estabeleceu sua audaciosa missão antes 

mencionada de organizar as informações do mundo todo de modo a torná-la 

universalmente acessível. Para tanto ele vem funcionando como uma enorme 

caixa de ferramentas (conjunto de produtos e serviços) a fim de galgar o 

caminho em busca dessa meta.  

Com isso, um dos serviços oferecidos pelo o Google é voltado para 

produção científica, o Google Acadêmico. Nesse sentido, Carmona (2006, p. 

84) menciona que “O Google nasceu no mundo acadêmico, fruto das idéias de 
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dois estudantes: nada mais normal, portanto, que o foco de muitos de seus 

novos produtos ser para a produção do conhecimento”. 

A partir daí o Google Acadêmico (versão em português do Google 

Scholar) surgiu como mais um passo dado em direção de tal missão. O Google 

Acadêmico é proveniente do Google Scholar (versão em inglês) que foi 

desenvolvido pelo indiano Anurag Acharya em 2004. E a versão em português 

foi lançada no Brasil em 2006. (JORNAL...23, 2006) 

O Google Acadêmico é uma ferramenta que oferece uma diversidade de 

informações de cunho acadêmico/científico como, revistas, artigos, citações, 

teses, resumos e etc. 

A sua interface é bem simples assim como a do Google, um fator 

relevante para no que diz respeito a sua utilização. Pois o usuário tem a 

atenção voltada para o campo de pesquisa, uma vez que é o campo central do 

site e nas extremidades tem-se os links dos outros serviços oferecidos pelo 

Google. Na sequência pode-se visualizar a página inicial do Google Acadêmico 

e identificar as características expostas acima. 

 
 

 
 

                   Figura 2: Página inicial da versão em português do Google Scholar 

                                         Fonte: <http://scholar.google.com.br> 

                                                
23 Informação retirada do Jornal Triângulo Mineiro. Disponível em: 
<http://www.triangulomineiro.com/noticia.aspx?catNot=56&id=7700&nomeCatNot=Inform%C3
%A1tica%20e%20Tecnologia >. Acesso em: 12 nov. 2009.  
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Como GA é uma ferramenta de pesquisa do Google que permite 

pesquisar especificamente em produções acadêmicas, através dessa foi 

possível aperfeiçoar as pesquisas de documentos sem precisar ir à página 

inicial da ferramenta de busca Google. 

 A esse respeito Mugnaini e Strehl (2008, p. 98) comenta: 
 
 

Muitos pesquisadores têm usado o GA para a recuperação de 
publicações científicas, tendo em vista a vantagem dessa 
ferramenta específica sobre o próprio Google, principalmente 
no que diz respeito ao nível de abrangência das pesquisas. 
Isso ocorre porque, na tentativa de contemplar exclusivamente 
informações científicas, o GA se aproxima do modelo dotado 
pelas tradicionais bases de dados especializadas, buscando, a 
partir da redução de documentos indexados, possibilitar a 
obtenção de resultados com um nível menor de revocação. 

 
 

 Como se pode ver, o GA é um dos referenciais entre as diversas bases 

desse segmento, a recuperação de informações científicas. Por possibilitar a 

pesquisa de variados tipos de publicações em um só lugar, de maneira simples 

e abragente. 

 Diante disso, torna-se interessante compreender algumas singularidades 

de funcionamento do Google Acadêmico. Por conseguinte, serão apresentados 

tanto os aspectos característicos e funcionais do Google Acadêmico, quanto 

alguns do Google. 

  
 
6.2 ASPECTOS CARATERÍSTICOS E FUNCIONAIS 

 

O GA oferece além de informações científicas um conjunto de recursos 

para melhor disponibilizar tais informações. Os seus principais recursos 

segundo o próprio site24 (2009) são: 

 

 

 

                                                
24 Informações retiradas do site do Google Acadêmico. Disponível em: 
<http://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/scholar/about.html.>. Acesso em: 05 nov. 2009. 
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 Pesquisar diversas fontes em um só lugar 

 Localizar artigos, resumos e citações 

 Armazenar o artigo em sua biblioteca ou na web 

 Ficar sabendo sobre os artigos principais de qualquer área 

de pesquisa 

 
 

Com base nesses recursos, tem-se uma idéia ampla dos serviços que 

compõe o GA, além disso, ele dispõe para editoras (suas publicações) e 

bibliotecas (seus recursos) a possibilidade de disponibilizar em sua base de 

dados seus produtos e serviços. 

No que se refere às editoras de trabalhos acadêmicos site do GA25 

“Trabalhamos com editoras acadêmicas para indexar artigos revisados por 

especialistas, teses, pré-publicações, resumos e relatórios técnicos de todas as 

disciplinas de pesquisa e possibilitar a pesquisa desse material no Google e no 

Google Acadêmico”. 

As editoras podem disponibilizar o seu conteúdo tanto no Google quanto 

no Google Acadêmico, é um serviço gratuito, a inscrição é feita no site do GA 

no link “Suporte para editoras acadêmicas”, o qual explica-se as normas a 

serem seguidas. 

Através de uma parceria são estabelecidos alguns critérios entre os 

quais cita-se: as editoras devem tornar disponível no mínimo um resumo de 

cada trabalho a todos usuários do Google e do GA sem restrições, para que 

isso aconteça se os mesmos estiverem on-line só é necessária uma 

autorização da editora para que os softwares (spiders) visitem-nos, caso não 

estejam as editoras devem enviar os resumos para ser submetido a tais 

procedimentos; um único trabalho pode ser disponível em várias versões (pré-

publicações; publicação oficial, etc.), quando isso ocorre seleciona-se o texto 

completo determinado pela editora como a versão principal e etc. 

Cumpre ressaltar que textos na íntegra só estarão acessíveis se a 

editora autorizar, pois são as editoras que controlam o acesso aos seus artigos. 

                                                
25

 Informações retiradas do site do Google Acadêmico. Disponível em: 
<http://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/scholar/publishers.html.>. Acesso em: 05 nov. 2009. 
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Quanto às bibliotecas o GA oferece um suporte chamado “Programa de 

Links de Bibliotecas”, a qual a inscrição é gratuita. Esse programa é oferecido 

às bibliotecas que oferecem seus recursos através de um resolvedor de links26 

e para as que não dispõe desse, no caso das que possuem isto permite a 

inclusão de um link onde os usuários das bibliotecas associadas tenham a 

oportunidade de acessar tais recursos incorporadamente nos resultados de 

pesquisa do Google Acadêmico. 

Já as bibliotecas que não contam com essa tecnologia, o Google 

Acadêmico trabalha com fornecedores dessa ferramenta no intuito de 

simplificar a participação dessas bibliotecas. 

As normas compreendem o uso de informações de acervos eletrônicos 

pelo o Google e informações sobre o uso de acervos de bibliotecas. 

(GOOGLE..., 2009) 

Em suma, o programa visa gerar melhores resultados de pesquisas 

através de links que irão remeter os usuários as publicações, revistas e/ou 

artigos que compõe o acervo das bibliotecas afiliadas. 

Destaca-se que os links só estarão disponíveis aos usuários das 

bibliotecas participantes desse programa e para que os mesmos possam ter 

acesso a esses (links) eles precisão acessar o GA dentro da área de uma 

biblioteca participante ou por intermédio do link “preferências do Google 

Acadêmico27” designar a qual biblioteca ele é usuário digitando no campo 

reservado a essa informação e por fim clicar no botão “salvar preferência”. 

Além desses serviços (suporte para editoras acadêmicas e links de 

bibliotecas) o GA permite incluir sua caixa de pesquisa em qualquer site de 

interesse, é um serviço gratuito. Para tanto, é necessário seguir três etapas 

disponibilizadas no próprio site. 

                                                
26

 Trata-se de analisar os elementos de uma URL e fornecer links desta. Esse recurso é muito 
usado por bibliotecas universitárias. 
27

 < http://scholar.google.com.br/scholar_preferences?hl=pt-BR&as_sdt=2000> 
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Inicialmente é solicitado um endereço de e-mail, em seguida seleciona-

se um dos modelos de link, posteriormente ler os termos de serviços caso seja 

de interesse marcar-se esse campo e segue para terceira etapa, onde é 

disponibilizado um código em HTML o qual deve ser copiado no seu site 

terminando assim o processo. (GOOGLE..., 2009) 

A respeito da classificação utilizada pelo GA, esta é a mesma que o 

Google usa, a diferença está no tipo de informação. Enquanto o GA é 

composto por publicações de conteúdo acadêmico o Google contém 

informações de cunho geral (entretenimento, religião, política, dentre outras). 

As informações são classificadas segundo sua relevância, levando em 

consideração o texto integral dos artigos, o autor, a publicação a qual 

determinado artigo saiu, bem como a frequência em que foi citado em outras 

publicações. (GOOGLE..., 2009) 

No tocante as pesquisas no GA além das tidas como simples, aquelas 

realizadas na página inicial onde o usuário expressa sua necessidade de 

informação no campo de pesquisa e logo em seguida é mostrada uma página 

de resultados conforme o solicitado. Há também um link destinado às 

pesquisas avançadas (pesquisa avançada do Google Acadêmico), o qual é 

possível pesquisar por tópicos específicos, como por autor, por publicações e 

por datas. Bem como o campo destinado a delimitação chamado “encontrar 

artigos” que o usuário pode especificar o local aonde e como as palavras-chave 

por ele escolhida devem ou não aparecer. 

Nesse link (pesquisa avançada do Google Acadêmico), tem-se dicas de 

como melhorar sua pesquisa, o qual oferece alguns exemplos para tornar 

melhor o entendimento por parte dos usuários. A frente pode-se contemplar 

tais informações. 
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                     Figura 3: Página do link pesquisa avançada do Google Acadêmico 

Fonte:<http://scholar.google.com.br/advanced_scholar_search?q=Ci%C3%AAncia+da+informa
%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&as_sdt=2000> 

 

 

Quando é realizada uma pesquisa no GA os resultados apresentados no 

momento de uma pesquisa o GA apresenta uma lista de resultados que contém 

o título do artigo ou outro tipo de publicação, seguido do(s) autor(es), tipo de 

publicação, um pequeno resumo e a fonte onde foi publicado, bem como 

alguns links que tem relação com uma dada pesquisa. A figura abaixo mostra 

os resultados de uma pesquisa feita pelo assunto Ciência da informação, onde 

pode-se identificar as informações acima citadas. 

 

 
Figura 4: Página de resultados da busca pelo termo Ciência da Informação 

Fonte:<http://scholar.google.com.br/scholar?q=Ci%C3%AAncia+da+informa%C3%A
7%C3%A3o&hl=pt-BR&lr=lang_pt> 
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A seguir tem-se uma tabela para explicar de forma didática as referidas 

marcações, que objetiva facilitar o entendimento dessas.  

 

Quadro 1 - Explicação das particularidades desta pesquisa 

 

1. Termo de busca – palavra, expressão ou termo utilizado para 
pesquisar algo (necessidade de informação). 

2. Pesquisa avançada do Google Acadêmico – consente ao usuário 
algumas opções de refinar a sua pesquisa. 

3. Preferências do Google Acadêmico – dar ao usuário de uma 
biblioteca cadastrada no programa “Suporte para bibliotecas” a 
oportunidade de acessar o conteúdo dessa. Como também selecionar 
o idioma a ser pesquisado.  

4. Campo para especificar o ano – caso o usuário já saiba qual o 

artigo, citação ou publicação deseja encontrar ou não (se preferir só 
informações de um determinado ano), é só clicar na seta direcional e 
selecionar o ano almejado. 

5. Resultados – específica quantas respostas (quantidade de links) 

foram encontrados e o tempo pesquisado. 

6. Citação – uma citação do referido assunto, no exemplo acima é 
designado o autor, ano e a editora da publicação. 

7. Título – é o link que permite visualizar/consultar o item na íntegra ou 
resumo. 

8. Citado por – relaciona outros documentos que citaram esse artigo. 

9. Artigos relacionados – encontra outros documentos similares aos 
artigos de tal assunto. 

10. Em cache – Esse link permite descobrir o momento em que o robô 

visitou as páginas determinado site. 

11. [PDF28] – indica o tipo de arquivo, nesse caso estar em PDF. Mas 
poderia ser em Power Point [PPT]; Word [DOC]; Livro [LIVRO] e etc. 
já se o artigo estiver disponível em HTML, o respectivo link vem 
abaixo do resumo. 

12. Todas as “X” versões – Identifica todas as versões de um dado 

artigo. 
 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

                                                
28 O Google no momento é uma das únicas ferramentas de busca que disponibiliza arquivos no 
formato Portable Document Format (PDF). 
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É interessante destacar que esses links foram resultantes da pesquisa 

mencionada. Porém, pesquisas acerca de outros assuntos apresentarão não 

só resultados diferentes como também podem oferecer outros links, tais como: 

Links de bibliotecas (neste caso, especificamente, para usuários conectados 

a biblioteca associada ao GA); Grupo de, que se refere a outros artigos que 

fazem parte de um dado grupo; e Pesquisa na Web, trata-se da possibilidade 

de pesquisar o mesmo assunto ou informações sobre o que foi pesquisado na 

ferramenta de busca do Google. 

 Diante disso, pode-se perceber que o Google Acadêmico assim como 

outras bases de dados têm suas vantagens e desvantagens. Dentre as 

vantagens destaca-se, a gama de diferentes tipos de publicações de conteúdo 

acadêmico, oferece textos completos, permite aos usuários diferentes formas 

de combinação para recuperação da informação, dentre outros.  

 Ainda sobre esse aspecto segundo Noruzi (2005), o GA proporciona aos 

pesquisadores uma cobertura internacional de periódicos e recursos 

acadêmicos, propicia aos investigadores consulta a uma base ampla, 

abrangente e multidisciplinar, onde os usuários podem pesquisar todos os anos 

simultaneamente. 

 Já em relação às desvantagens, salienta-se que como o GA estabelece 

parcerias com instituições privadas nem todos os usuários têm acesso ao 

conteúdo na íntegra, só podem consultar os seus resumos. Nesse sentido, 

Noruzi (2005) alguns dos materiais disponibilizados não são considerados 

acadêmicos, como notas editorias, programa de bibliotecas guias. Também 

possui limitações a determinados idiomas, como o russo, e pelo fato de usar as 

iniciais de autores, aqueles com o mesmo sobrenome não podem ser 

diferenciados.  

 Na continuidade, acrescentar-se-á informações acerca da lista de 

resultados. 
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6.3 FORMAÇÃO DA LISTA DE RESULTADOS 
 
 
Ao iniciar uma pesquisa na Web o usuário expressa em palavras, frases 

ou questionamentos sua necessidade de informação e a ferramenta escolhida 

no caso o Google Acadêmico, lhe retornará uma lista de resultados. É assim 

que se começa o processo de busca, conforme Batelle (2006, p. 150): 

 
 

Uma usina de busca conecta palavras com as quais você entra 
(perguntas) a uma base de dados que ela criou a partir de 
páginas da web (um índice). A seguir, produz uma lista de 
URLs (e sumários de conteúdos) que, para ela, são mais 
relevantes para a sua pergunta. 

 
 

A partir do exposto é possível entender como a base de dados de uma 

ferramenta de busca retorna respostas, que é de acordo com que ela considera 

pertinente, fator este que implica na maioria dos casos em insatisfação por 

parte dos usuários. Por isso, é grande valia entender como funciona a 

ferramenta a ser utilizada. 

O Google Acadêmico como já foi citado no capitulo 3, é uma ferramenta 

de busca baseada em spiders ou crawlers, este são responsáveis por rastrear 

as páginas da Web indexando e enviando-as a sua base de dados para 

compor assim o índice da ferramenta. 

O índice lista todas as informações dos artigos/informações acadêmicas 

coletadas pelos crawlers, são informações como, as palavras contidas na 

página, no título, o texto âncora, as conexões, etc. 

É interessante salientar que quanto mais páginas visitadas pelos 

crawlers, maior será o índice. Cabe frisar também que a compreensão do 

índice em sua completude é denominada análise. Sobre isso, Batelle (2006, p. 

17) diz “O algoritmo PageRank da Google é um exemplo de análise”.  Pois ele 

analisa as conexões, às âncoras dos textos que apontam para elas, bem como 

a popularidade dos artigos que se foram citados em outros artigos. 
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Diante disso, percebe-se a importância do índice dessa ferramenta que 

é composto por artigos/informações acadêmicas anteriormente indexadas 

pelos crawlers ou por solicitação de cadastramento. 

Após esses processos (identificar a necessidade de informação do 

usuário, considerando as informações contidas em seu índice, quais os sites 

relevantes a sua pesquisa) o Google Acadêmico forma uma lista de resultados, 

que pode ser visualizada quando se faz uma pesquisa nessa ferramenta. 

A lista que é resultante de uma determinada pesquisa trás inúmeros 

sites dependendo do assunto, uns mais outros menos, que estão dispostos em 

uma ordem de classificação, que é conhecido como ranking, este é definido 

com base nas informações já citadas (frequência de termos, quantidade de 

links, entre outros).  

A esse respeito Branski (2004, p. 73) afirma que: 

 
 

O mecanismo de busca Google inovou no critério utilizado para 
apresentação dos documentos recuperados [...] Este buscador 
define seus resultados de acordo com o número de links 

apontando para cada um dos documentos armazenados em 
sua base de dados. Isto é, na relação dos documentos 
recuperados pelo buscador, ocuparão os primeiros lugares os 
sites que tiverem sidos mais citados por outros sites. 

 
 

Tal classificação é determinada pelo PageRank baseando-se como já foi 

dito, em o seu conteúdo, nas diversas partes dos sítios (título, texto, etc.), 

dentre outros. 

O Google Acadêmico em relação aos outros mecanismos de busca 

destaca-se em vários sentidos, e um deles é a possibilidade de compreensão 

de várias linguagens e/ou formatos de arquivos disponíveis na Web. Sobre isso 

Carmona (2006, p. 12, grifo nosso) comenta que “o site do Google é apenas o 

front-end para um grande sistema de busca de informações, e quase todo o 

tipo de dados pode ser garimpado de forma personalizada a partir dele”. 
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A partir do exposto observa-se que o Google e o Google Acadêmico 

pesquisam em diferentes formatos de documentos, destacando-se os formatos 

dos arquivos (Hyper Text Markup Language) HTML, power point (ppt), word 

(doc.), Portable Document Format (PDF), etc. 

Vale salientar que “o Google é mais do que um mero site de busca. 

Trata-se de uma poderosa ferramenta que, se utilizada corretamente, pode nos 

poupar um tempo precioso na busca de informações na Rede”. (GUIA..., 2005, 

p. 6)  

Consciente da relevância dessa ferramenta de busca para o processo de 

busca e recuperação da informação, inicialmente apresentar-se-á as etapas a 

serem seguidas pelo o usuário na busca pela informação, comentando-se que 

a busca simples oferece maior quantidade de elementos apresentados e a 

busca utilizando recursos de recuperação da informação propicia resultados 

mais satisfatórios. 

 

 

6.4 O PROCESSO DE BUSCA E RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

No processo de busca e recuperação da informação na ferramenta de 

busca Google Acadêmico o usuário ao fazer uma pesquisa simples em tal 

ferramenta inicia digitando uma palavra ou frase que expresse sua 

necessidade de informação no campo de busca, seleciona uma das opções 

que estão localizadas abaixo do espaço reservado para a busca e clica no 

botão pesquisar ou pressiona enter, em seguida é disponibilizada uma página 

contendo uma lista de resultados.  Abaixo tem-se uma figura do referido site, 

para que se possa visualizar os campos citados. 
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Figura 5: Campo de pesquisa do Google Acadêmico 

Fonte: <http://scholar.google.com.br> 

 

Os resultados de uma pesquisa simples (sem utilizar os recursos de 

filtragem de informações), geralmente a quantidade de informações 

apresentadas em sua maioria não corresponde as expectativas do usuário ou 

acarreta em desperdício de tempo por parte desse. Sobre isso, Carmona 

(2006, p. 12, grifo nosso) comenta que, “Esse comportamento reproduz uma lei 

da matemática, aparentada à teoria dos conjuntos: quanto menos 

delimitadores há em uma consulta a um conjunto de elementos, maior será o 

número de elementos presentes no resultado final”. Nesse sentido, ressalta-se 

a importância da utilização de recursos de recuperação da informação para 

facilitar a pesquisa e consequentemente obter resultados satisfatórios em um 

prazo de tempo favorável ao usuário. 

As respostas encontradas apresentam as informações de cunho 

acadêmico (artigos, citação, livro, etc.) em uma lista de resultados que 

aparecem com o título e uma breve descrição que contém trechos de texto 

encontrados mais próximos das palavras-chave. (SILVEIRA, 2002) 

O processo de busca e recuperação da informação em um mecanismo 

como o Google Acadêmico é complicado, mas pode ser muito eficiente se 

utilizado com os instrumentos adequados a sua realidade, pois como foi dito 

essa ferramenta preocupa-se com a relevância dos resultados oferecidos. Por 

seguinte, mostrar-se-á exemplos sem filtros e seus resultados. 

 

Campo 
para 

busca 

Após digitar o termo 
pressiona-se esse botão 
ou clica a tecla Enter 
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6.4.1 Exemplos sem filtros 

 

 Quando os usuários não delimitam sua necessidade de informação, 

consequentemente terão uma quantidade maior e muitas vezes desnecessária 

em seus resultados. No seguinte exemplo deseja-se recuperar como se deu a 

história da biblioterapia, observa-se que as respostas não correspondem à 

necessidade em questão. Pois a ferramenta buscou os termos (história/ 

biblioterapia) separadamente, o que ocasionou em insatisfação as respostas 

encontradas, aqui a história a que se refere é a história que o bibliotecário 

responsável pela atividade escolheu para trabalhar com o público a ser 

atendido. 

 

 

Figura 6: Página de resultados da busca pelo termo História da biblioterapia 

Fonte:<http://scholar.google.com.br/scholar?q=Hist%C3%B3ria+da+biblioterapia&hl=pt-
BR&lr=> 

 

Nesse exemplo a seguir, a busca foi feita pela palavra biblioteca. 

Também não foi uma pesquisa restringida, em decorrência disso foi 

apresentado todas as ocorrências do termo nos resultados, como existem 

vários tipos de bibliotecas (virtual, digital, eletrônica, etc.) é interessante que se 

especifique qual o tipo que se almeja recuperar no intuito de diminuir a 

quantidade de itens desnecessários. 
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Figura 7: Página de resultados da busca pelo termo Biblioteca 

Fonte: <http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=Biblioteca&lr=&as_ylo=> 

 
 

Na sequência, será apresentada uma breve explicação dos principais 

recursos de recuperação da informação adotados pelo GA, além de 

exemplificar cada um deles através das estratégias de busca29 pertinentes as 

pesquisas, com vistas a tornar mais fácil o entendimento desses. Conforme os 

recursos de recuperação da informação (lógica boleana; truncamento; buscas 

com expressões; proximidade de palavras; busca em campos; vínculos de 

hipertexto; busca de imagens e consultas por exemplo) citados no capítulo 4. 

Comentar-se-á quais desses recursos e outros que são aceitos pelo Google 

Acadêmico a fim de se obter resultados mais satisfatórios. 

 
 
6.4.2 Refinando a pesquisa 
  

No intuito de refinar a pesquisa torna-se relevante conhecer alguns dos 

principais recursos utilizados pelo Google Acadêmico, tais recursos poderão 

ser visto a seguir através do quadro que explica de forma didática tanto os 

recursos, quanto os símbolos, como a função de cada um deles. 

 

 

                                                
29

 Refere-se à relação entre as decisões tomadas e os procedimentos a serem seguidos em 
busca a informação. 
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Quadro 2 - Alguns Recursos de Recuperação da Informação utilizados pelo 

Google Acadêmico 

 

 

RECURSOS 

 

SÍMBOLOS / 

COMANDO 

 

FUNÇÃO 

Lógica boleana AND “E” (+);  
OR “OU”;  
NOT “NÃO” (-) 

AND- serve para incluir resultados; 
OR- adicionar termos a busca; NOT- 
usado para eliminar termos ou 
documentos que não interessam em 
uma busca. 

Truncamento/ 
Truncagem 

Cifrão ($)  
Asterisco (*) 

Substituir um termo e/ou recuperar 
as terminações de uma determinada 
palavra (radical). 

Extensão 
semântica 

Til (~) Possibilitar a recuperação de termos 
relativos à palavra pesquisada.  

Busca por sites Domínio/site/URL Pesquisar a palavra em sites, um 
domínio especial. 

Pesquisa por 
idioma 

Um determinado 
idioma  

Solicitar somente o idioma 
escolhido. 

Frase exata Aspas duplas (“ “) Permitir a localização de páginas 
que contenham a expressão ou 
frase completa. 

Busca por autor/ 
author 

autor: / author: Delimitar a busca a documentos que 
o autor solicitado foi encontrado. 

Busca por título / 
intitle 

título: / intitle: Limitar a busca a documentos que 
contenham a palavra ou termo no 
título. 

Pesquisa por data Numeração 
desejada 

Restringir a uma determinada data. 

Proximidade das 
palavras  

NEAR “perto” Recuperar duas palavras 
separadamente em uma 
determinada distância. 

Definição de 
palavras 

Define: Apresentar a definição de palavras 
ou termos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Diante dos recursos apresentados no quadro acima, entende-se a 

funcionalidade desses e a importância deles para facilitar a recuperação da 

informação. Abaixo, mostram-se exemplos (na mesma ordem disposta no 

quadro) com cada um deles para que seja possível visualizar na prática os 

resultados obtidos através de sua utilização. 
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 AND30 - Exemplo: Inteligência competitiva (o Google Acadêmico pesquisa 

em documentos que contenham tanto inteligência quanto competitiva). 

 

 

Figura 8: Página de resultados da busca pelo termo Inteligência competitiva 

Fonte:<http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-
BR&q=Intelig%C3%AAncia+competitiva&lr=&as_ylo=> 

 

 

 OR - Exemplo: biblioteca +digital (o sinal de somar “+” ou OR “sempre em 

caixa alta”, próximo a segunda palavra sem espaço) o GA pesquisa inclui os 

dois termos no momento da pesquisa. 

 

 

Figura 9: Página de resultados da busca pelo termo Biblioteca +digital 

Fonte: <http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=Biblioteca+%2Bdigital&lr=&as_ylo=> 

 

 

                                                
30

 Esse é um caso especial, pois o Google Acadêmico não usa tal operador explicitamente. Isto 
é, ao digitar dois ou mais termos não é necessário colocar AND ou E entre as palavras, só 
precisa adicionar um espaço, que a ferramenta irá procurar documentos que tenham os termos 
pesquisados. 
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 NOT - Exemplo: indexação NOT automática (a ferramenta elimina a palavra 

automática em seus resultados). 

 

 

Figura 10: Página de resultados da busca pelo termo Indexação –automática 

Fonte:<http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=Indexa%C3%A7%C3%A3o+-
autom%C3%A1tica&lr=&as_ylo=> 

 

 

 $ OU * - Exemplo: Biblio$ ou Biblio* (os resultados retornaram a palavra 

com esse mesmo radical). 

 

 

Figura 11: Página de resultados da busca pelo termo Biblio* 

Fonte: <http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=Biblio*&lr=&as_ylo=> 
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 EXTENSÃO SEMÂNTICA31 (~) - Exemplo: ~library (palavras relativas ao 

termo usado, devem-se colocar o símbolo ao lado do termo sem espaço). 

 

 

Figura 12: Página de resultados da busca pelo termo ~library 

Fonte: <http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=%7Elibrary&lr=&as_ylo=> 

 

 

 DOMÍNIO / SITE / URL - Exemplo: Recuperação da informação 

site:www.scielo.br (o referido assunto na base de dados da scielo). 

 

 

Figura 13: Página de resultados da busca pelo termo Recuperação da Informação 
site:www.scielo.br 

 

Fonte:<http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-
BR&q=Recupera%C3%A7%C3%A3o+da+Informa%C3%A7%C3%A3o+site%3Awww.scielo.br

&lr=&as_ylo=> 

 

                                                
31

 A extensão semântica no Google Acadêmico no momento só é possível com palavras em 
inglês. 
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 IDIOMA - Exemplo: Biblioterapia, no campo “preferências do Google 

Acadêmico” seleciona-se o idioma dentre os oferecidos pelo GA, nesse 

caso o idioma foi o inglês e por fim clica no botão “salva a preferência” 

(todos os resultados apresentados em relação a esse assunto serão em 

inglês). 

 

 

Figura 14: Página de resultados da busca pelo termo Biblioterapia 

Fonte: <http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=Biblioterapia&lr=lang_en&as_ylo=> 

 

 

 ASPAS DUPLAS (“ ”) - Exemplo: “sociedade da informação” (as respostas 

encontradas são com essa frase exatamente). 

 

 

Figura 15: Página de resultados da busca pelo termo “sociedade da Informação” 

Fonte:<http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-
BR&q=%22sociedade+da+informa%C3%A7%C3%A3o%22&lr=&as_ylo=> 
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 [AUTOR:]32 / [AUTHOR:] - Exemplo: autor: b campello (nesse caso a 

pesquisa foi feita pela inicial da autora e o sobrenome, para especificar 

autora desejada, Bernadete Campello). 

 

 

Figura 16: Página de resultados da busca pelo termo autor: b campello 

Fonte:<http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=autor%3A+b+campello&lr=&as_ylo=> 

 

 

 [TÍTULO:] / [INTITLE:] - Exemplo: título: biblioteconomia (apresenta como 

resposta que contenha tal palavra em seu título). 

 

 

Figura 17: Página de resultados da busca pelo termo título: Biblioteconomia 

Fonte:<http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-
BR&q=t%C3%ADtulo%3A+Biblioteconomia&lr=&as_ylo=> 

 

                                                
32

 Se o usuário desejar obter resultados mais específicos, é necessário colocar o nome do 
autor entre aspas, por exemplo, autor:“u blattmann”. 
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 NUMERAÇÃO DESEJADA - Exemplo: Bibliotecário em 2009 (digita o 

assunto (Bibliotecário) no campo de busca e seleciona o ano desejado no 

espaço designado para isso como é mostrado na figura abaixo). 

 

 

Figura 18: Página de resultados da busca pelo termo Bibliotecário 

Fonte:<http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-
BR&q=bibliotec%C3%A1rio&lr=&as_ylo=2009> 

 

 

 DEFINE: - Exemplo: Define: Ciência da informação (busca a definição de tal 

termo). 

 

 

Figura 19: Página de resultados da busca pelo termo Define: Ciência da Informação 

Fonte:<http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-
BR&q=Define%3A+Ci%C3%AAncia+da+informa%C3%A7%C3%A3o&lr=&as_ylo=> 

 



 67 

 NEAR - Exemplo: informação NEAR digital (quando se deseja definir a 

proximidade dos termos, nesse caso informação próximo de digital). 

 

 

Figura 20: Página de resultados da busca pelo termo Informação NEAR digital 

Fonte:<http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-
BR&q=Informa%C3%A7%C3%A3o+NEAR+digital&lr=&as_ylo=> 

 

 

Tem-se conhecimento que há diversos tipos de delimitadores, recursos 

de recuperação da informação, além dos exemplos citados, convém ressaltar 

que os usuários precisam saber qual estratégia é concernente a sua 

necessidade. Porém, com o conhecimento desses recursos os usuários têm 

informações de suma importância para uma pesquisa, visando melhores 

resultados ou pelo menos mais satisfatórios. 

 Com isso, é de grande valia que os usuários busquem informações 

acerca dos recursos de recuperação da informação que a ferramenta de busca 

utilizada oferece e ao procurar expressar sua necessidade informacional, ser 

objetivo, sem muitas palavras ou termos para evitar informações 

desnecessárias. 

 Sendo assim, percebe-se que a recuperação da informação na 

ferramenta em questão, requer dos usuários conhecimentos acerca dos seus 

produtos e serviços. Além de habilidades no momento da pesquisa, para que 

possam se expressar de forma eficiente e clara, no intuito de atender as suas 

expectativas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A informação no panorama atual ganhou uma dimensão valorativa, a 

qual se caracteriza como a mola propulsora para o desenvolvimento de uma 

nação. Deste modo, tem-se aprimorado os produtos e serviços disponibilizados 

na Web, para que seus usuários possam utilizá-los de modo a suprir suas 

necessidades sejam elas de conteúdo acadêmico/científico ou não. 

Nessa perspectiva, os mecanismos de busca representam instrumentos 

de fundamental importância para a recuperação da informação na Web. No 

entanto, a falta de organização da informação sem o devido tratamento, nem a 

mediação de um profissional capacitado a trabalhar com a informação nos 

diferentes suportes, o bibliotecário, ocasiona a recuperação de informações 

indesejadas, o chamado “lixo eletrônico” e no desperdício de tempo por parte 

dos usuários. 

Como se pôde ver, a organização da informação inadequada sem o 

auxilio de um profissional da informação, mais especificamente o bibliotecário 

acarreta em insatisfação dos usuários. Com isso, constatou-se que é de grande 

valia ter conhecimento das peculiaridades da ferramenta a ser utilizada, para 

que se possa extrair o máximo do potencial dessa, uma vez que não há um 

tratamento eficiente. 

Por isso, a partir da elaboração desse trabalho pode-se entender melhor 

os produtos e serviços oferecidos pelo o Google Acadêmico, algumas 

particularidades como, a forma em que as informações são classificadas que é 

de acordo com a sua relevância levando em consideração a frequência em que 

o documento foi publicado ou citado.  

No tocante as pesquisas, percebeu-se que o GA oferece uma gama de 

recursos de recuperação da informação que além de delimitar a busca 

oferecem melhores resultados, e em casos específicos (autor, data e 

publicação) disponibiliza um campo chamado pesquisas avançadas, que é 

direcionado aos usuários que já tem um conhecimento prévio da informação 

desejada. E o quão essa ferramenta de busca é importante para o 
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desenvolvimento em torno das informações de cunho acadêmico para a sua 

comunidade. 

Portanto, depreende-se que a recuperação da informação não só no GA 

como em qualquer outra ferramenta de busca da Web, é de suma importância 

ter o mínimo de conhecimento da ferramenta escolhida, como por exemplo, se 

ela permite o uso de recursos de delimitação da informação e qual o tipo de 

informações ela oferece, para que seja possível extrair da melhor maneira 

possível seu potencial.  

Logo, os desenvolvedores dessas ferramentas devem ter consciência 

que a informação precisa estar organizada para que as pessoas possam ter 

acesso, trabalhando com profissionais habilitados nesse segmento, como, o 

bibliotecário. Bem como, disponibilizar instruções de utilização e de pesquisa, 

tendo em vista que muitos dos usuários da Internet não tem o devido 

conhecimento da manipulação de bases de dados eletrônicas. 
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