Tutorial Google Académico

O objetivo deste tutorial é ajudar a procurar informação científica na plataforma
Google Scholar, ou Google Académico, em português.
Trata-se de um motor de pesquisa gratuito que recolhe dados de literatura científica
nas mais diversas áreas, incluindo não só a maioria das revistas e livros com revisão por
pares, como também teses, comunicações apresentadas em conferências, relatórios
técnicos e artigos em fase de pré-publicação.
Porém, o acesso aos textos integrais nem sempre é livre. Por vezes, depende de
subscrições institucionais e em certos casos pode mesmo ser bloqueado (como sucede,
por exemplo, com teses cuja disponibilização através dos repositórios das universidades
não é autorizada pelos autores).
Lançada em 2004, a plataforma disponibilizou em 2006 uma interface de pesquisa
em português que oferece o mesmo acesso à documentação que a interface original. Por
essa razão, utilizaremos a interface portuguesa neste tutorial.
Pretende-se que o utilizador consiga:
- Realizar pesquisas simples e avançadas
- Criar uma biblioteca pessoal e alertas
O Google Académico pode ser consultado a partir de qualquer computador com
ligação à Internet. Ou seja, dispensa a autenticação com as credenciais VPN. No entanto,
se o utilizador seguir as hiperligações que a plataforma fornece com a intenção de
descarregar ficheiros (artigos científicos em formato PDF, por exemplo), poderá ser
necessário autenticar-se.
Para informações sobre a configuração de ligações VPN, consulte a seguinte
página:
http://www.fmh.ulisboa.pt/pt/servicos/centro-de-informatica/configuracoes/item/230acesso-do-exterior-vpn
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1 – Realizar pesquisas básicas
Para começar, aceda à seguinte página: https://scholar.google.pt/
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A página principal do Google Académico contém uma caixa de pesquisa simples,
onde podemos introduzir os termos que procuramos, tal como no motor de pesquisa
Google. São oferecidas as alternativas de pesquisa em toda a web ou apenas no
subconjunto das páginas em português. O botão azul desencadeia a pesquisa.
Acrescenta-se, a título de curiosidade, que as palavras “sobre os ombros de
gigantes”, que surgem abaixo da caixa de pesquisa, provêm de uma frase de Isaac
Newton: “Se vi mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes” (“If I have seen further
it is by standing on the shoulders of giants”). Trata-se do reconhecimento da importância
no trabalho prévio de outros cientistas para as descobertas de Newton.
A lista de resultados de uma pesquisa no Google Académico distingue-se de uma
lista obtida no Google porque inclui apenas fontes académicas.

Por exemplo, suponhamos que procuramos documentos, em língua portuguesa,
sobre turismo desportivo:

As palavras são colocadas entre aspas para que a lista de resultados contenha
apenas documentos onde elas existem naquela sequência exata. Sem este uso das
aspas, a lista de resultados incluiria também documentos onde estes dois termos
aparecem sem associação, eventualmente com muitas outras palavras entre eles, de tal
forma que a pesquisa perderia precisão. Os leitores que o desejem poderão experimentar
pesquisar assim para verem a diferença.
No momento da escrita do presente tutorial, esta pesquisa produz uma lista de 476
resultados:
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Podemos consultar os conteúdos “clicando” sobre os títulos, como no Google. Por
exemplo, eis a página aonde nos conduz a primeira entrada da lista:

4

Trata-se de um artigo publicado numa revista científica portuguesa indexada na
plataforma SciELO (Revista Portuguesa de Ciências do Desporto ), cujo texto integral
pode ser descarregado em formato PDF (ver seta na imagem acima).
Por vezes, quando o texto integral está disponível, as hiperligações que surgem à
direita dos títulos, na lista de resultados, podem oferecer um acesso mais direto.
Para alguns registos não é apresentada nenhuma hiperligação na coluna da direita,
pois correspondem a citações, não havendo acesso ao texto integral (pelo menos através
deste motor de pesquisa). É o caso da segunda entrada na nossa lista:

À esquerda da lista de títulos, encontra-se um filtro para refinar os resultados da
pesquisa segundo a data de publicação. As opções pré-configuradas são limitadas, mas a
escolha daquela que diz “Período específico” abre um par de caixas que aceitam um
intervalo de anos definido pelo utilizador:

Os outros filtros actualizam a lista automaticamente logo que “clicamos” sobre eles,
mas a aplicação deste requer que se prima o botão “Pesquisar”.
As entradas na lista de resultados surgem ordenadas pela relevância calculada
pelo algoritmo do Google, mas é possível solicitar uma ordenação por data, da mais
recente para a mais antiga, seleccionando “Classificar por data” na coluna da esquerda:

A inclusão de patentes e citações na lista de resultados está pré-configurada, mas
podemos eliminá-las da lista desactivando as “check boxes” respetivas:
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Outro aspeto relevante da lista de resultados é o facto de indicar, para cada
documento, o número de citações que recebeu (1), contabilizado por algoritmos do
Google, bem como a forma de compor a respetiva referência bibliográfica, de acordo com
diversas normas (2) :

Por exemplo, o artigo que surge em primeiro lugar na imagem acima recebeu 22
citações. Se “clicarmos” em “Citado por 22”, será exibida a lista dos 22 documentos que o
citaram.
Se “clicarmos” em “Citar”, abrir-se-á uma janela com o seguinte aspeto:
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Se utilizarmos este artigo num trabalho nosso e quisermos utilizar as normas da
APA para referenciá-lo, podemos copiar o bloco de texto correspondente para a nossa
lista de referências bibliográficas.
Caso usemos um programa de gestão de referências bibliográficas, como o
EndNote ou o RefWorks, podemos “clicar” no seu nome para descarregar o ficheiro com a
informação a submeter ao programa.

2 – Realizar pesquisas avançadas
As opções de pesquisa avançada do Google Académico podem ser visualizadas a
partir da página principal, “clicando” sobre o menu descendente junto à caixa de pesquisa:

Surgem então as seguintes opções:
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A possibilidade de procurar palavras concretas no título, por exemplo, produzirá
resultados mais específicos do que aqueles que são obtidos através de uma pesquisa no
texto completo dos documentos.

Convém explicar que a opção de procurar artigos “com a frase exata” corresponde
ao uso de aspas, já abordado na secção anterior. De facto, neste contexto, o termo “frase”
significa “expressão”, ou “sequência de palavras”, podendo ou não corresponder àquilo
que usualmente designamos por frase.
Basta preencher uma caixa para realizar uma pesquisa, mas também é possível
utilizar várias. Cabe ao utilizador explorar as alternativas mais adequadas às suas
necessidades.
A pesquisa é desencadeada premindo o botão azul, tal como nas pesquisas
simples.
A lista de resultados duma pesquisa avançada tem aspeto idêntico ao duma
pesquisa simples e pode ser explorada da mesma forma.
Se já tivermos realizado uma pesquisa simples, não é necessário retroceder à
página principal para fazer uma pesquisa avançada. Basta usar o menu descendente que
surge acima da lista de resultados e que também permite abrir a janela de pesquisa
avançada:
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3 – Criar uma biblioteca pessoal
Os utilizadores que tiverem uma conta no Google Académico poderão criar uma
biblioteca pessoal, a partir da opção “Salvar” associada a cada entrada da lista de
resultados:

As credenciais duma conta de Gmail também servem como credenciais de acesso
a uma área pessoal no Google Académico.
Em futuros acessos ao Google Académico, os registos assim guardados podem ser
consultados através da hiperligação “Minha Biblioteca”, que surge na página principal:

Esta hiperligação também permanece à esquerda da lista de resultados, após uma
pesquisa:
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“Clicando” sobre essa hiperligação, acedemos à lista de registos guardados, à qual
poderemos posteriormente aceder a partir de qualquer computador com ligação à
Internet:

É uma funcionalidade prática quando realizamos uma pesquisa rápida, mas
pretendemos analisar os resultados com mais calma noutro momento ou local.
Entrando num registo individual, é possível editá-lo, eliminá-lo da biblioteca
pessoal, ou exportá-lo para um gestor de referências bibliográficas:
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4 – Criar alertas
Quando um utilizador pretende acompanhar a produção científica na sua área de
interesse, pode criar alertas. Assim, é-lhe comunicada, de forma automática, a inserção
nas bases de dados de novos documentos que satisfaçam os seus critérios de pesquisa.
Para explorar esta funcionalidade, tal como para a criação da biblioteca pessoal
referida na secção anterior, é necessário possuir conta de utilizador.
Sempre que fazemos uma pesquisa e é exibida uma lista de resultados, surge a
opção “Criar alerta” na coluna à esquerda dos títulos:
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“Clicando” sobre essa opção, surge o seguinte formulário, a preencher de acordo
com as preferências de cada utilizador:

Desta forma, serão enviadas mensagens para a conta de correio electrónico
indicada, contendo novos registos que satisfaçam os critérios da pesquisa. Neste caso, o
critério é a ocorrência da expressão “turismo desportivo”. Se a pesquisa tivesse sido
elaborada com outras palavras e com filtros, a criação de alertas reconheceria
automaticamente esses critérios.
Os alertas criados podem ser consultados a partir da página principal do Google
Académico:
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Na lista de alertas ativos, é possível dar ordens de cancelamento:

5 – Outras funcionalidades
Os autores de trabalhos publicados com conta de utilizador podem controlar as
citações que recebem, preenchendo o formulário que surge quando “clicam” sobre “As
minhas citações” na página principal do Google Académico (1).
Por outro lado, a hiperligação “Métricas” conduz a informação bibliométrica que
pode ajudar os autores a escolherem as revistas às quais submeterão os seus trabalhos
para publicação (2).
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Estas são funcionalidades que interessam particularmente a investigadores e que
não serão aqui aprofundadas.
Termina aqui este tutorial. Resta apenas acrescentar que, caso encontre no Google
Académico a referência de um documento que pareça interessante mas cujo texto integral
não se encontre disponível, existem outros recursos que pode explorar, como por
exemplo o próprio catálogo da Biblioteca da FMH.
Também pode visitar-nos se necessitar de mais informações. Teremos muito gosto
em ajudar a encontrar a informação de que necessita.

Boas pesquisas!

