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Resumo: Aborda as mais diferentes estratégias de busca na web por meio de alguns mecanismos, tendo por
finalidade analisar que tipo de busca é mais satisfatória: com ou sem o uso das estratégias. Após levantamento
bibliográfico, foi feito a seleção de algumas estratégias, lançando palavras chaves no mecanismo escolhido. O
resultado das pesquisas se utilizando das estratégias foram muito mais precisos e satisfatórios dos que não se
utilizaram, pois no segundo caso tivemos um alto índice de revocação e pouca precisão. Concluímos que o uso
das estratégias refinaram o resultado das buscas, poupando o tempo do pesquisador e proporcionando uma
maior satisfação do usuário na procura dos recursos informacionais.
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1 INTRODUÇÃO

Com o advento da internet, um dos maiores problemas enfrentados pelo usuário na
hora da pesquisa é recuperar a informação desejada, entretanto, por falta de conhecimento
sobre as estratégias de busca, a informação recuperada nem sempre coincide com a
informação solicitada.
No exercício de alunas do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do
Ceará, sentíamos muitas dificuldades no momento de fazermos a busca em um espaço tão
amplo como a internet, visando sanar as nossas dificuldades e a de muitos outros usuários,
principalmente os noviços na empreitada da produção acadêmica, resolvemos explanar sobre
as estratégias de busca na web.
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Existem dois tipos básicos de ferramentas de busca na web, os motores de busca e os
diretórios de busca e no intuito de fazermos um bom uso dessas ferramentas, o presente artigo
oferece das principais estratégicas de busca na web, tentando minimizar o alto índice de
revocação, diminuindo assim o grau de insatisfação do usuário.
A recuperação da informação se dá pela comparação do que se solicitou com o que
está armazenado, necessitando no momento da busca de uma negociação com o usuário.
Sobre isto Belkin & Croft (1987, apud Araújo Júnior, 2007, p. 65) afirma que:

O processo de busca e recuperação da informação pode ser conceituado
como o processo de localizar documentos e itens de informação que tenham
sido objeto de armazenamento, com a finalidade de permitir o acesso dos
usuários aos itens de informação, objetos de uma solicitação. A recuperação
da informação se dá pela comparação do que se solicitou com o que está
armazenado, bem como com o conjunto de procedimentos que este processo
envolve.

Para a construção teórica deste estudo, foram utilizados os trabalhos dos seguintes
autores: Araújo júnior (2007); Campos e Bax (2000); Bezerra, Et al, Souza (2006); Saks
(2007) Lancaster (1993); Rowley (2002). Inicialmente apresenta-se uma abordagem sobre os
sistemas de recuperação e em seguida dissertasse sobre as ferramentas de busca,
conceituando- as e exemplificando-as, logo após são citados alguns exemplos das buscas
realizadas na metodologia do trabalho, seguindo dos resultados e das conclusões.
Não podemos falar de estratégias de buscas antes de conhecermos um pouco sobre
Sistemas de Recuperação da Informação e de como se da o processo da informação até o
momento de sua busca, conhecendo melhor esse processo as estratégias e busca da
informação é feita de uma maneira mais eficaz.

2 SISTEMA DE RECUPERAÇÃO

Os sistemas de informação hoje permeiam e mesmo viabilizam virtualmente todas as
atividades humanas, e não, mas se pode conceber a sociedade sem a acentuada evolução das
tecnologias de informação que nela surgem e a que a modificam. Acompanhando o
desenvolvimento das tecnologias, o repositório de informação que são produzidos no
desempenho das inúmeras atividades humanas vem migrando para o ambiente on-line, cada
vez, mas em formatos digitais, acessíveis através de redes e sistemas de computadores.

Podemos acompanhar a criação destes espaços (a Internet e a Web, as intranets empresariais,
os portais corporativos, as bibliotecas digitais, etc.) o surgimento de ferramentas e sistemas de
recuperação de informações, para suprir a necessidade de recuperar as informações criadas
continuamente em ritmos vertiginosos.
KORFHAGE (1997) ressalta o caráter pessoal da informação, e aponta o fato que
sistemas de recuperação da informação armazenam dados, distinguindo as informações que
foram armazenadas por um usuário das que serão apropriadas por outro. Os SRI (Sistemas de
Recuperação da Informação) seriam os intermediários nesse processo mediado de troca de
informação.
Para Lancaster e Warner (1993 p.45),

Os SRIs são a interface entre uma coleção de recursos de informação, em
meio impresso ou não, e uma população de usuários; que desempenham as
seguintes tarefas: aquisição e armazenamento de documentos; organização e
controle desses; distribuição e disseminação aos usuários.

Essa visão é abrangente, e inclui tarefas que são desempenhadas em conjunto com
atores humanos.
Sistemas de Recuperação da Informação para concordar com (ROWLEY, 2002):
indexação, armazenamento e recuperação (propriamente dita). De fato, um SRI necessita que
tenha sido executada com critério a etapa da indexação, pois essa é primordial para a
efetividade e eficiência do sistema. A linguagem de indexação é uma “linguagem artificial
utilizada para o registro ou indicação dos temas contidos nos documentos, dotada de
vocabulário controlado e regida por uma sintaxe própria” (CAVALCANTI, 1982).
A indexação pode ser realizada de duas formas: por humanas ou por máquinas, ambas
com vantagens e desvantagens. Por exemplo: uma indexação humana pode ser, mas
demorada, e, portanto, mas cara em relação a automatizada, mas o indexador humano pode
refletir e atribuir termos com base em seu julgamento subjetivo e bem mas profundo. Portanto
a uma demora na realização da tarefa: o indexador humano precisa ler todo o documento, ou
pelo menos saber fazer uma leitura técnica bem elaborada em suas partes, mas importantes e
ainda devem ser um conhecedor das mais variadas áreas do conhecimento, a fim que possa
incluir as palavras-chave corretas ao material. Esse é um dos problemas para os indexadores
que pode ser especializado em algumas áreas, mas certamente não será em todas
Já a indexação feita por máquinas é rápida e eficiente em seguir as instruções dadas
pelo indexador humano. Pois como é lógica a indexação automatizada acontece tendo por
base uma programação feita por alguém, que diz a máquina como ela deve proceder, que tipo

de palavra considerar. É inserido na maquina um arquivo com termos controlados, ou seja,
termos permitidos, que o computador irá procurar nos documentos e, quando há existências de
termos coincidentes entre o texto e o vocabulário inserido em sua memória automaticamente a
maquina atribui tal termo como palavra-chave para descrever o conteúdo do documento.
Quanto ao armazenamento, hoje temos maquinas potentes o suficientes para
armazenar os arquivos com os registros bibliográficos, a base de dados onde eles serão
disponibilizados para a consulta e uso e também o próprio SGBD – Sistema de
Gerenciamento de Bases de Dados, tornando o uso e manutenção dos dados bem práticos e
fáceis.
A terceira parte que compõe um SRI é a recuperação da informação que pode ser
dividida em três etapas: consulta comparação e resultado. Quanto à consulta, podemos
entendê-la como sendo aquilo que se quer saber a pergunta que é feita a base de dados.
Depois o sistema faz uma comparação dos termos lançados para trazer o resultado da busca.
O processo de recuperação também é afetado pela própria experiência do usuário que pode
não ter afinidade com a elaboração de estratégias de buscas. Quanto mais habilidade e
experiência tiverem o pesquisador da base, mas chance ele terá de obter êxito nas suas buscas.
Outros fatores que influenciam no sucesso ou fracasso de um SRI: a capacidade do
bibliotecário em conduzir uma entrevista de maneira que possa compreender claramente o
desejo do usuário; utilizar as linguagens de indexação, mas adequada no momento da
indexação; empregar uma lógica de busca conveniente; conhecer todos os recursos do
sistema.
Considerando a necessidade de o Bibliotecário trabalhar com todos esses detalhes
quanto à recuperação da informação. Muitas vezes não costumamos atentar para essas
minúcias tanto na busca automatizada ou não. O Bibliotecário deve adotar uma postura
proativa de antecipar à recuperação de informação necessária a instituição, aos seus
dirigentes, colegas profissionais de outras áreas etc. Não cabe, mas somente recuperar, mas
também gerar informação, criar conteúdo ou pacotes de informação sob medida para seu
público.

3 FERRAMENTAS E ESTRATÉGIAS DE BUSCA

O grande volume de informações disponíveis nos índices das ferramentas de busca
acarreta em uma grande quantidade de respostas, nem sempre com qualidade.
Existem duas classes de sistemas de busca: os mecanismos e os diretórios, ambos com
a mesma finalidade tanto para o usuário, que espera localizar a página e sites com o assunto
solicitado, e para o dono de uma página, que espera que o seu site ou página seja localizada de
maneira fácil e rápida.
Mecanismos de busca segundo Bezerra Et al, “consiste em um tipo de sistema de
busca baseado no uso exclusivo de programas de computador para a indexação das páginas da
web”. São compostos por um robô que realiza a busca na web, uma base de dados, e um
programa de busca. Os mesmos realizam suas buscas de duas maneiras: por cadastro de autor,
onde o autor cadastra seu site na base de dados e por meio aleatório, onde o robô seleciona e
copia as páginas sem nenhum quesito pré-estabelecido.
As informações pelos robôs são coletadas da seguinte maneira: o programa robô visita
os sites de toda a web, copiando o conteúdo de cada página para si, as enviando para as bases
de dados, onde elas serão indexadas, classificadas e catalogadas.
No momento que o usuário digita uma palavra-chave nos mecanismos de busca, ele
fará uma varredura percorrendo a base de dados procurando as palavras solicitadas pelo
usuário, em seguida mostrando o resultado das páginas encontradas com os seus respectivos
endereços. Podemos citar como exemplos de mecanismos de busca: o Google, Altavista,
Excite, Lycos, Radix entre outros.
Os diretórios de busca segundo Bezerra Et al, “consiste no tipo de sistema de busca no
qual a indexação das páginas da web é realizada por humanos”. É composto por uma base de
dados, um programa de busca e um indexador ou editor. Quanto à seleção dos documentos
somente é feita nas páginas cujos autores se cadastraram no diretório. Aonde, Cadê?, Yahoo,
Sapo, são exemplos de diretórios.
Objetivando situar o presente estudo no contexto da recuperação da informação,
alguns conceitos fundamentais são apresentados para o entendimento da questão relacionada
com o processo das estratégias de busca. Neste sentido, discorremos sobre os dois termos:
estratégia e busca. Segundo Hofer & Schandel (1978) apud Nicolau (2001) “Estratégia é o
estabelecimento dos meios fundamentais para atingir os objetivos, sujeito a um conjunto de
restrições do meio envolvente. Supõe: a descrição dos padrões mais importantes da afetação
de recursos e a descrição das interações mais importantes com o meio envolvente.” e de
acordo com Araújo Júnior, 2007, p. 73 “Busca é uma confrontação das representações dos
conteúdos dos documentos com a questão formulada para representar as necessidades de

informação. Em um sistema de informação, o usuário precisa traduzir a sua necessidade em
uma expressão de busca através de uma linguagem fornecida pelo sistema. Essa expressão de
busca é composta de um conjunto de palavras que tentam exprimir a semântica da
necessidade de informação do usuário.
A subjetividade nesse processo de recuperação de informação faz com que muita da
responsabilidade de sua eficácia seja transferida para o usuário. Para amenizar a frustração no
momento da recuperação da informação, sugerimos que se utilizem das estratégias de busca
apresentadas a seguir:


E/and/+/& - Localiza as palavras digitadas mesmo estando entre si dentro
de um acórdão;



Or /ou/ “~”(til) - Pesquisa uma coisa ou outra;



Não / not / - (menos) / “|” (Pipe) – Localiza textos que não contenham uma
palavra ou outra;



“Aspas” – Pesquisa frase ou expressão na seqüência;



Filetype – Pesquisa por arquivos específicos
Filetype: formato do arquivo nome do arquivo
Ex: filetype: pdf casa



Inurl – pesquisa por palavras em um link (url);
Ex: inurl: Google site: www.ufc.br



Dois pontos (..) – pesquisa em uma data determinada;
“Informática2005..2007” ( ele vai pesquisar dados de 2005 a 2007)



Site: o que procura – pesquisa em um determinado site;
Ex: site: www.ufc.br biblioteca



Define – pesquisa a definição de uma palavra;
Ex: define: fenomenologia



Info – Mostra informações sobre a página pesquisada;
Ex: Info: www.ufc.br



Near – Separa os termos no máximo com 10 palavras;
Ex: chocolate near leite (entre os termos só poderão aparecer no máximo
10 palavras)



* Asterisco – É um conector coringa, utilizam-se quando não se lembra a
ortografia de uma palavra;
Ex: cora* (eu não sei se coração é com s ou ç)



( ) parênteses – junta as expressões;
Ex: (amendoim ou manteiga) + (leite ou chocolate)

 Para fazer cálculos: + - * / (somar, subtrair, multiplicar e dividir);


Ex: 3+6-2*5/4



% of – porcentagem de;
Ex: 50 % of 100

 Transformações de unidades;


Unidade atual para unidade desejada
Ex: 10 km para m (10 kilômetros para metros)

Essas estratégias de busca são apenas algumas que conseguimos descobrir das muitas
existentes e das muitas outras que irão surgir.

4 METODOLOGIA APLICADA E RESULTADOS OBTIDOS

Além da revisão bibliográfica, realizamos uma verificação e análise dos resultados
obtidos em uma pesquisa feita, através da recuperação de termos combinados, onde o Google
foi escolhido como fonte de informação no ambiente web por se tornar o mais popular e ter
facilidades que tornam a busca muito interessante.
Como estratégias de busca foram utilizados alguns termos booleanos: os operadores
AND/, OR, NOT, Aspas e near. Os resultados gerados pelos operadores booleanos serão
ilustrados por meio de um quadro, para facilitar a compreensão do resultado obtido.

ESTRATÉGIA

RESULTADO

Papa João Paulo II

858.000

“Papa João Paulo II”
Karol Józef Wojtyła
“Karol Józef Wojtyła”
Karol Józef Wojtyła +Papa João Paulo II
“Karol Józef Wojtyła +Papa João Paulo II”
Karol Józef Wojtyła -Papa João Paulo II
“Karol Józef Wojtyła” -Papa João Paulo II
Karol Józef Wojtyła ~Papa João Paulo II

584.000
89.900
124.000
47.000
644
79.600
129
138.000

“Karol Józef Wojtyła” ~ “Papa João Paulo II”
Karol Józef Wojtyła NEAR Papa João Paulo II
Papa João Paulo II 2005..2010

3.150
135.000
206.000

Foram utilizadas as expressões “Karol Józef Wojtyła ”( o nome do papa por completo) e
“papa João Paulo II” , para realizarmos uma pesquisa no Google.
Como os leitores podem acompanhar no quadro acima, a busca com a expressão Papa
João Paulo II sem aspas obtivemos 858.000 resultados, muito mais do que com aspas 584.000
assim como, com a expressão Karol Józef Wojtyła, que sem aspas obteve 89.900 e com aspas
resultou em 124.000.
As expressões Karol Józef Wojtyła e Papa João Paulo II, ligados com o sinal positivo
(+) foram gerados 47.000 respostas, em quanto às mesmas expressões com o uso das aspas
foram obtidos 644 resultados.
A combinação dos termos Karol Józef Wojtyła e Papa João Paulo II, acompanhado do
sinal (-) e sem aspas foram conseguidos 79.600 resultados, em quanto os termos Karol Józef
Wojtyła, com aspas e o uso do sinal negativo (-) acompanhado com os termos Papa João
Paulo II, sem aspas, foram gerados 129 respostas.
As expressões Karol Józef Wojtyła e Papa João Paulo II, acompanhado do sinal til (~)
e sem aspas foram obtidos 138.000 respostas, já a mesma combinação das expressões, mas
com o uso das aspas, foram gerados 3.150 resultados.
A combinação das expressões Karol Józef Wojtyła e Papa João Paulo II, acompanhado
pelo NEAR, sem aspas, podemos obter 135.000 respostas na busca.
Já na expressão Papa João Paulo II, acompanhada de dois pontos (..) entre os anos
2005 e 2010, foi possível recuperar 206.000 resultados.
Como podem notar, as palavras chaves utilizadas com as aspas proporcionou
resultados mais centralizados, possibilitando o afunilamento das respostas geradas, dessa
forma, o pesquisador obtém uma chance maior de recuperar a informação almejada. A
combinação dos vários recursos disponível na estratégia de busca, também se mostrou uma
importante ferramenta para recuperar informações relevantes durante a pesquisa, como o uso
dos sinais negativo(-), positivo (+), til (~), NEAR e dois pontos (..), exemplos explorados no
quadro acima.

5 CONCLUSÕES

Tendo por base os resultados dos exemplos acima citados, fica mais do que claro que o
uso das estratégias refinou consideravelmente as buscas, poupando o tempo do pesquisador.
Consideramos as informações na pesquisa abordada, muito pertinentes, não só para os
alunos do Curso de Biblioteconomia, mas também para todos os usuários que usufruem das
informações contidas na internet no intuito de solucionar alguns de seus problemas,
curiosidades, enfim.
Entretanto, enfatizamos que, informações sobre estratégias de busca deveriam fazer
parte do currículo acadêmico dos alunos do Curso de Biblioteconomia, por serem futuros
profissionais que tem por “obrigação” facilitar o acesso à busca das informações para o
usuário, assim como, para toda a comunidade, pois em plena sociedade da informação a qual
vivemos, onde o fluxo informacional cresce constantemente e aonde o capital informacional
vem se tornando um dos mais importantes pra qualquer pessoa, é imprescindível que o
pesquisador saiba buscar informações precisas em um tempo hábil.
Diante do exposto, esperamos ter contribuído para elevar o conhecimento do leitor
sobre as estratégias de busca e que possibilite uma pesquisa mais satisfatória em um curto
período de tempo, pois como afirma Bezerra et al, 2004, “ pior do que não ter acesso à
informação é saber que se pode acessar, não qualquer informação, mas aquela agregada de
valor, e não saber como”.
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