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Sistema localiza documentos, livros e teses de diversos níveis escolares 
 
Uma semana depois do lançamento do sistema de buscas da Microsoft (beta.search.msn.com), o 
Google (www.google.com) reagiu lançando mais uma ferramenta, o Google Scholar 
(scholar.google.com), que ainda está em versão beta (de testes) e é projetado para localizar 
documentos escolares e acadêmicos, teses, livros, manuais técnicos e artigos publicados na mídia 
ligados a diversas áreas de pesquisa. 
 
Seguindo a linha da ferramenta principal, o Google Scholar organiza os resultados por relevância 
de acordo com a busca solicitada, exibindo, na maioria dos casos, páginas de maior utilidade na 
parte superior da tela. 
 
"É uma oportunidade de crescimento para as ferramentas de buscas com foco específico", afirma 
Gary Stein, analista da Jupiter Media (www.jupitermedia.com). 
 
A ferramenta, no entanto, apresentou resultados mais satisfatórios para localizar um documento 
feito por alguém do que um texto falando sobre determinado assunto. No sábado, uma procura 
por "Bush" acusou 162 mil ocorrências, mas as dez primeiras eram documentos escritos por 
pessoas com o mesmo sobrenome do presidente americano (nenhum dos textos tratava do 
próprio). Nesse caso, a busca com o Google comum se mostrou mais farta: 86,6 milhões de 
ocorrências, sendo que o site oficial do presidente e a página da Casa Branca eram as primeiras. 
 
Definições 
 
Um recurso que chama a atenção no Google Scholar é o definition, que mostra uma explicação 
conclusiva sobre o termo buscado. Por exemplo: se você procurar por "DNA" (3,42 milhões de 
ocorrências na sexta-feira) e clicar em definition, será direcionado para um dicionário que mostra 
a definição desse termo. 
 
Algumas ocorrências podem apresentar novas opções para a localização dos documentos. Caso 
apareça Web Search, você será levado, ao clicar, para o modo de busca convencional. Se surgir 
Library Search, significa que há uma informação de onde encontrar esse documento em uma 
bib lioteca pública. Infelizmente, esse recurso não apresentou opções de biblioteca para as 
ocorrências de termos brasileiros, como "Luiz Inácio Lula da Silva" ou "Amazônia". 
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