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RESUMO 

 

TOTH, Pedro Henrique. A evolução comunicativa dos mecanismos de busca: do telégrafo à 

web semântica. 2017. 160 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) – Universidade 

Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

Em tempos onde o uso da internet e da web se faz cada vez mais presente na vida do ser humano, 

observa-se a crescente ascensão dos mecanismos de busca no dia a dia das pessoas, resolvendo 

problemas como a simples tarefa de se localizar uma partitura musical ou ainda elaborados 

artigos científicos. A velocidade, acurácia e simplicidade fazem dos mecanismos de busca, 

hoje, ferramentas essenciais na vida do ser humano moderno e conectado, criando assim uma 

dependência dos mesmos na vida do homem. O objetivo desta pesquisa é traçar uma linha 

histórica, abordando as principais tecnologias e cientistas envolvidos no desenvolvimento 

tecnológico que resultou nos mecanismos de busca. Para tanto, esta pesquisa se apoia em uma 

revisão bibliográfica sólida em livros e artigos sobre tecnologia e comunicação, bem como 

revistas e reportagens sobre os assuntos envolvidos. O resultado da pesquisa culminou em uma 

perspectiva tecnológica, baseada nos fatos e tecnologias apresentados, de um mecanismo de 

busca integrado, que poderá se tornar parte do cotidiano humano em um futuro não muito 

distante. 

 

 

Palavras-Chave: mecanismos de busca; web; internet; comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

TOTH, Pedro Henrique. Evolución comunicativa de los motores de búsqueda: del telégrafo 

a la web semántica. 2017. 160 f. Disertación (Master en Comunicación Social) – Universidade 

Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

En tiempos en que el uso de la Internet y de la web se hace cada vez más presente en la vida del 

ser humano, se observa el creciente aumento de los motores de búsqueda en el día a día de las 

personas, solucionando problemas como la simple tarea de encontrar una partitura musical o 

artículos científicos elaborados. La velocidad, precisión y sencillez hacen de los motores de 

búsqueda actuales, herramientas esenciales en la vida del individuo moderno y conectado, 

creando así una dependencia de ellos en la vida del hombre. El objetivo de esta investigación 

es trazar una línea histórica, abordando las principales tecnologías y científicos participantes en 

el desarrollo tecnológico, que dio lugar a los motores de búsqueda. Por lo tanto, esta 

investigación se basa en una revisión bibliográfica sólida, en libros y artículos sobre la 

tecnología y la comunicación, así como revistas e informes acerca de los temas en cuestión. El 

resultado de la investigación culminó en un punto de vista tecnológico, basada en los hechos y 

tecnologías presentados, de un motor de búsqueda integrado, que podrá hacer parte del 

cotidiano en un futuro no muy lejano. 

 

Palabras Clave: los motores de búsqueda; web; internet; comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

TOTH, Pedro Henrique. The communicative evolution of search engines: from the telegraph 

to the semantic web. 2017. 160 s. Dissertation (Masters in Social Communication) – 

Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo. 

 

In times when the use of the internet and the web are becoming more and more present in the 

life of the human being, it’s possible to observe the increasing rise of search engines in people's 

daily life, solving problems such as the simple task of locating a musical sheet or even 

elaborated scientific articles. Speed, accuracy and simplicity make search engines, today, 

essential tools in the life of the modern and connected human being, thus creating a dependency 

of them in the man’s life. The objective of this research is to draw a historical line, addressing 

the main technologies and scientists involved in the technological development that resulted in 

the search engines. To do so, this research relies on a solid bibliographic review of books and 

articles about technology and communication, as well as magazines and reports about the 

subjects involved. The result of the research culminated in a technological perspective, based 

on the facts and technologies presented, of an integrated search engine that may become part 

of the human daily life soon. 

 

Key Words: search engines; web; internet; communication. 
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INTRODUÇÃO 

 

O dicionário Merriam-Webster (2016) define mecanismo de busca (search engine) 

como um software de computador usado para a busca de dados, como, por exemplo, textos e 

bases sobre determinada informação. Geralmente, mecanismo de busca é um site presente na 

World Wide Web que utiliza destas características para localizar palavras-chave em outros sites. 

Desenvolvidos antes mesmo da criação da web, destacando-se como o primeiro sistema o 

Archie, criado por Alan Emtage, os mecanismos de busca hoje se tornaram parte integrante da 

vida dos seres humanos conectados, tendo como propósito a localização de informações que 

vão desde simples buscas de receitas até buscas de dados estatísticos que podem ser utilizados 

em artigos acadêmicos.  

Juntamente com a popularização da web, os mecanismos de busca se popularizaram, 

destacando-se entre eles o Google, Yahoo! e o Bing. A massificação deste tipo de serviço se 

deu graças a velocidade com que conseguem varrer, indexar e apresentar os resultados da busca 

feita pelo usuário, facilitando desta maneira a localização de informações específicas na web. 

Com a modernização dos serviços de busca é possível, nos tempos atuais, se pesquisar, por 

exemplo, sobre uma notícia que foi publicada recentemente, e a mesma já será encontrada pelos 

mecanismos de busca quase que de maneira instantânea. Segundo o website Internet Live Stats 

(INTERNET LIVE STATS, 2016b), o Google executa diariamente cerca de 3,5 bilhões de 

buscas, o que totaliza 1,2 trilhões de buscas por ano. Estes números apontam que, dia a dia, o 

ser humano torna-se cada vez mais dependente dos mecanismos de busca para poder 

“sobreviver” dentro do oceano de informações que é a web. Sob este contexto de alta utilização, 

entende-se que os mesmos podem, de maneira singela, modificar e moldar a vida do ser humano 

conectado.  

Por conta dos fatores citados acima, cria-se o problema de pesquisa que servirá como 

norteador para esta pesquisa: o que são os mecanismos de busca e qual sua importância para a 

vida do ser humano nos dias de hoje? Desta maneira, o principal objetivo deste trabalho é 

compreender o que são os mecanismos de busca presentes na web, buscando resgatar sua 

história e apropriação por parte das pessoas como um todo. Os objetivos específicos desta 

pesquisa são: 

 Estudar os processos e ferramentas para armazenamento e consulta de dados no 

passado; 
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 Criar uma linha do tempo contendo os principais marcos históricos, apontando 

os processos comunicacionais executados através de aparatos tecnológicos 

elétricos, eletrônicos e digitais, desde a criação do telégrafo até a web; 

 Estudar a história e compreender o funcionamento dos algoritmos existentes nos 

atuais mecanismos de busca, dando ênfase ao Google, Bing, Yahoo! e 

WolframAlpha; e, 

 Estudar os processos e ferramentas para armazenamento e consulta de dados no 

tempo presente. 

 

Para a realização deste trabalho a metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica, 

onde foram utilizados artigos científicos, livros e reportagens. Este material se fez importante 

como base teórica do trabalho, imprescindível no resgate histórico que foi realizado. A 

justificativa para a execução deste trabalho se solidifica não somente no entendimento de ordem 

técnica dos mecanismos de busca, mas, também, traz à luz questões éticas sobre seu 

funcionamento, visto que seu modo de funcionamento não é de conhecimento público. Esta 

pesquisa não tem por objetivo auxiliar o leitor no uso dos mecanismos de busca, mas sim 

mostrar todo o cenário tecnológico no qual os mesmos estão envolvidos. Ao final deste 

trabalho, foi criada uma perspectiva futura operacional dos mecanismos, baseada em 

tecnologias da atualidade, que se encontram em pleno desenvolvimento.  

A importância desta pesquisa para o âmbito acadêmico da Comunicação Social é 

sintetizar, em um único ponto focal, os principais fatos históricos tecnológicos relacionados a 

comunicação, que somados levaram ao desenvolvimento dos mecanismos de busca. Diferente 

de uma pesquisa de perfil puramente tecnológico, esta traz um material de leitura livre de 

complexas equações matemáticas e estatísticas, enfatizando o âmbito histórico e sua relevância 

para as Ciências Sociais. Este estudo está dividido em quatro capítulos, onde o Capítulo 1 retrata 

a história dos principais meios de comunicação, deste o telégrafo até os atuais cabos óticos 

submarinos; o Capítulo 2 aborda a história desde as primeiras máquinas de calcular analógicas 

até o surgimento dos computadores digitais; o Capítulo 3 trata da história dos primeiros 

mecanismos de busca que foram desenvolvidos até o surgimento da internet e da web; e, o 

Capítulo 4 aborda a história dos mecanismos de busca presentes na web, seus algoritmos de 

funcionamento, as tecnologias que sustentam os mesmos e uma perspectiva futurista focada na 

evolução dos mesmos. 
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CAPÍTULO I 

 

AS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO 

 

Da mesma maneira que o ser humano evolui com o passar dos séculos, a comunicação 

e os processos comunicacionais também evoluíram. O domínio da eletricidade abriu novos 

horizontes ao homem, que de maneira gradativa, pode concretizar o sonho de se comunicar a 

longas distâncias. A quebra das barreiras geográficas na comunicação aliadas os avanços nas 

engenharias em geral foram cruciais para a criação de novos panoramas tecnológicos-

comunicacionais, que aos poucos foram se materializando e enraizando-se na vida do ser 

humano. Dos frenéticos toques nas chaves de telégrafo até as chamadas com vídeo, muitos 

foram os cientistas que contribuíram no desenvolvimento das diversas tecnologias que hoje 

permeiam a vida do ser humano. 

A fim de compreender este processo evolutivo que os meios de comunicação sofreram 

com o passar dos anos, este capítulo é composto por uma linha do tempo onde aparecem os 

principais fatos e acontecimentos, que foram os precursores para a criação das redes, dos 

sistemas de comunicação e da internet. Destacam-se neste capítulo a história do telégrafo, do 

telefone fixo, do rádio e da televisão, as transmissões via satélite, o advento do telefone celular, 

as fibras ópticas, os cabos submarinos e a história e evolução da internet. 

 

1. A Tecnologia e o Homem no Processo Comunicacional 

Vivemos a Era da informação. Em pouco menos de vinte anos, nomes, que parecem ter 

saído de um filme de ficção científica, nos rodeiam todos os dias. Nas grandes cidades, 

dificilmente não ouvimos, pelo menos uma vez ao dia, termos como Facebook, WiFi, Twitter, 

WhatsApp, Bluetooth, Smart TV, GPS, Waze, 3G, 4G... As tecnologias estão fazendo parte 

cada vez mais da vida dos seres humanos, principalmente no que tange o quesito 

comunicacional. Para o autor Brian Arthur (2011, p.28), o conceito de tecnologia é composto 

por três partes distintas: um meio para cumprir um propósito humano1, um conjunto de práticas 

e componentes2, e; uma coleção de dispositivos e práticas de engenharia disponíveis para uma 

                                                 
1 Como por exemplo o refinamento do petróleo, que tem uma finalidade bem definida, ou então um computador, 

que atende a diversas finalidades. 
2 Este conceito cobre tecnologias como a eletrônica ou a biotecnologia, que são coleções ou ainda ferramentas de 

tecnologias individuais e praticas.  
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cultura3 (nossa tradução). A incessante redução do tamanho dos aparatos tecnológicos, a 

mobilidade trazida pelas redes sem fio e a velocidade de transmissão dos dados, alteram de 

maneira progressiva a forma como nos comunicamos e interagimos com nossos semelhantes. 

Suportados por este turbilhão tecnológico, enviar uma correspondência através dos Correios é 

um recurso de última instância. Os telefones celulares, diariamente, deixam de ter sua função 

principal de telefone, transformando-se em minicomputadores de altíssima velocidade. 

Todavia, engana-se quem diz que a tecnologia é somente o que estamos vivendo agora. 

Desde o princípio de sua existência, o homem sempre buscou diferentes formas para se 

comunicar. Das pinturas feitas nos interiores das cavernas até as redes sociais, diversas 

tecnologias permearam o processo comunicativo humano. Para diversos autores, dentre eles 

Hendrik van Loon (1959, p.47), Ruy Gama (1986, p.23) e Marshall McLuhan (1996, p. 89), o 

conceito de tecnologia não se restringe apenas a computadores e máquinas 

mecânicas/elétrico/eletrônicas, mas sim a todo e qualquer aparato que possa ampliar a 

capacidade do ser humano para executar tarefas. Desta maneira, um pedaço de carvão pode ser 

considerado uma tecnologia que auxilia o homem no processo do desenho, do mesmo modo 

que um smartphone também é uma tecnologia, sendo assim, cada um com sua história e 

desenvolvimento próprio. Cabe aqui ressaltar que a tecnologia, bem como sua apropriação de 

uso, se dá de maneira diferente em cada sociedade. Na África, relatos de 1730 (GLEICK, 2013, 

p. 13) apontam diversas tribos que, através de tambores, se comunicavam com outras tribos 

localizadas há centenas de metros de distância. Cabe também relembrar, que o primeiro foguete 

a sair da órbita da Terra foi lançado pelos soviéticos em 1957, num momento onde os 

transístores elétricos eram de domínio apenas dos Estados Unidos, ou seja, o primeiro foguete 

conseguiu realizar, com êxito, seu primeiro voo utilizando-se das antigas válvulas elétricas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Como por exemplo as tecnologias presentes nos remédios ou ainda nos meios de transporte. 
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2. O Telégrafo 

Durante boa parte da história do mundo, se comunicar com pessoas que estavam 

localizadas a grandes distâncias não era uma tarefa rápida de ser executada. Tom Standage 

recorda que 

 
Naquele tempo, enviar uma mensagem para alguém que estava a centenas de milhas 

distantes tomava a maior parte do dia – o tempo que levava um mensageiro viajando 

em um cavalo para cobrir a distância. Este inevitável atraso permaneceu constante 

por centenas de anos [...] Como resultado, o ritmo de vida era devagar. 

(STANDAGE, 2014, p. 2, nossa tradução)
4
 

 

Na busca por um processo comunicacional de longa distância, destaca-se a criação do 

primeiro telégrafo, por Claude Chappe em 1791. Este primeiro modelo era composto por braços 

móveis que eram instalados em torres, e cada posição destes correspondia a uma letra ou a um 

número. A primeira apresentação oficial do telégrafo de Chappe ocorreu dia 2 de março de 

1971, na presença de oficiais franceses locais. Neste evento, a mensagem foi transmitida de um 

castelo em Brûlon para uma casa localizada na cidade de Parcé, uma comuna francesa 

localizada na região administrativa da Bretanha, a uma distância média de dez milhas 

(STANDAGE, 2014, p. 8).  

Para que o sistema funcionasse eram usados relógios, para se criar um sincronismo na 

comunicação; telescópios, para poder visualizar melhor os painéis; e, livros de código, que 

continham as possíveis combinações formadas pelos braços móveis do telégrafo. A primeira 

rede telegráfica, que usava o modelo criado por Chappe, foi instalada na França no ano de 1793 

e possuía 190 quilômetros de extensão, iniciando-se no Louvre em Paris até Lille, uma cidade 

próxima da fronteira norte do país (GLEICK, 2013, p. 110). O desenvolvimento do telégrafo 

na França foi impulsionado pela tomada de poder de Napoleão Bonaparte, que acreditava no 

potencial do telégrafo enquanto meio de comunicação. O projeto de Chappe revolucionou o 

processo do envio e recebimento de mensagens de longa distância e, por conta de seu sucesso, 

diversos países da Europa começaram a instalar suas próprias redes telegráficas. Por mais que 

este primeiro sistema de telégrafo tivesse a capacidade de levar rapidamente5 as mensagens de 

                                                 
4
At the time, sending a message to someone a hundred miles away took the best part of a day - the time it took a 

messenger traveling on horseback to cover the distance. This unavoidable delay had remained constant for 

thousands of years [...] As a result, the pace of life was slow. 
5 “[...] a velocidade podia ser medida de duas maneiras: em termos de distância ou de símbolos e palavras. Chappe 

certa vez afirmou que um sinal poderia ir de Toulon a Paris - uma linha formada por 120 estações distribuídas ao 

longo de 765 quilômetros - em apenas dez ou doze minutos. Mas ele não poderia afirmar isso no caso de uma 

mensagem completa, mesmo que fosse relativamente curta. Três signos por minuto era o máximo que poderia ser 

esperado até mesmo do mais rápido dos operadores telegráficos. O operador seguinte na cadeia, observando por 
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um lado a outro, haviam alguns fatores que dificultavam o funcionamento do sistema como um 

todo, como, por exemplo, a chuva ou a neblina, comuns na Europa, atrapalhavam a visão entre 

uma torre telegráfica e outra, o que dificultava os operadores no processo de leitura dos sinais.  

Outro dificultador eram os operadores, pois, uma simples falta de atenção poderia ocasionar a 

perda de parte da mensagem. 

Com o passar dos anos e o surgimento da energia elétrica, diversas foram as tentativas 

de transformar o telégrafo de Chappe em um equipamento mais confiável. Entretanto, a maioria 

das invenções da época eram complexas demais para serem operadas ou demandavam uma 

infraestrutura com muitos cabos para seu funcionamento. Por estes motivos, o modelo de 

telégrafo elétrico que mais foi aceito e obteve sucesso foi o desenvolvido por Samuel Morse e 

Alfred Vail, desenvolvido no começo de 1830. O projeto era composto por fios, baterias, 

eletroímãs e relés, que funcionavam da seguinte maneira: quando se acionava de um lado do 

circuito a chave de telégrafo, o circuito era fechado e, na outra extremidade um eletroímã era 

acionado. Com isso, uma pequena peça metálica era atraída, gerando um pequeno som 

resultante do impacto do eletroímã com o metal. Todavia, o ponto forte deste modelo de 

telégrafo foi o sistema de códigos criado por Morse, que veio a ser batizado de Código Morse. 

Este sistema era baseado em traços e pontos, onde um traço era um toque mais longo na chave 

de telégrafo e o ponto era um toque mais curto na mesma chave. Morse criou, para cada letra e 

número, uma sequência de traços e pontos que, por sua simplicidade, deixava o processo 

comunicacional, através do telégrafo elétrico, mais fácil de ser compreendido. 

A primeira transmissão telegráfica utilizando o sistema criado por Morse ocorreu nos 

Estados Unidos em 24 de maio de 1844, quando a mensagem “Que obra fez Deus” foi 

transmitida com sucesso pela linha telegráfica que ligava a cidade de Washington a Baltimore 

(MORSE, 2010, p. 228). Em maio de 1845, a primeira companhia telegráfica foi aberta6 e, no 

outono do mesmo ano, já existiam linhas telegráficas sendo construídas entre Filadélfia, Boston, 

Búfalo e Mississipi (STANDAGE, 2014, p.53).  

A popularização do telégrafo se deu de maneira muito rápida nos Estados Unidos, 

Europa e América Latina. Por conta da alta velocidade na transmissão de mensagens e baixo 

custo, este recurso comunicacional ocasionou o encerramento de diversas empresas de envio 

de mensagens, como a famosa Pony Express, que enviava mensagens através de mensageiros 

                                                 
meio de um telescópio, tinha de registrar cada signo manualmente num caderno, reproduzindo-os com o manuseio 

de suas próprias manivelas e roldanas, e observar para se certificar de que a mensagem fosse recebida corretamente 

pela estação seguinte” (GLEICK, 2013, p. 110-111). 
6 The Magnetic Telegraph Company. 
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montados a cavalo. Em 1850, já haviam aproximadamente 2.000 milhas de cabos telegráficos 

ligando os Estados Unidos (STANDAGE, 2014, p. 58). Sem sombra de dúvidas, o telégrafo foi 

o grande responsável por quebrar a barreira geográfica da comunicação contemporânea, 

introduzindo o conceito da comunicação instantânea a distância. Na Europa, a primeira 

interconexão de países aconteceu no ano de 1849, ligando a Áustria com a Prússia 

(STANDAGE, 2014, p. 68). Seu domínio ficou ainda mais poderoso quando o primeiro cabo 

submarino intercontinental foi instalado, ligando a Inglaterra aos Estados Unidos no dia 5 de 

agosto de 1858 (STANDAGE, 2014, p.80). Por conta desta nova forma de comunicação as 

bolsas de valores dos dois países começaram a trocar informações sobre suas ações, dando 

início ao processo de “padronização” de compra e venda de produtos e commodities. O uso do 

telégrafo para a transmissão do valor de ações foi o causador do congestionamento das redes 

telegráficas nos Estados Unidos e Londres no final daquela década. 

Outro fato importante a ser relembrado é que o telégrafo também foi o responsável pela 

criação das chamadas agências de notícias. Com a possibilidade da rápida comunicação a 

longas distâncias, os jornais não precisavam mais manter escritórios em diversas cidades, 

estabelecendo contato somente com a agência de notícias das cidades, das quais desejava 

receber as notícias. A primeira agência dos Estados Unidos foi a New York Associated Press, 

criada em 1848. Na Europa, na mesma época, era fundada a agência Reuter, que nos seus 

primórdios tinha a função de traduzir e redistribuir notícias de diferentes países da Europa 

(STANDAGE, 2014, p. 166).  

 O telégrafo, tanto em seu modelo de painéis, quanto em sua configuração elétrica, 

conseguiu materializar o sonho do homem de poder se comunicar a longas distâncias em um 

curto espaço de tempo. O sucesso do sistema telegráfico serviu como injeção de ânimo para os 

demais cientistas, pesquisadores e inventores, que ampliaram seus esforços nos estudos sobre 

a eletricidade e a física, sendo estas essenciais para o desenvolvimento das posteriores criações 

do homem. 

 

3. O Telefone Fixo 

Pode-se afirmar que o telefone não foi um invento que nasceu das mãos de um único 

homem (COE, 2006, p. 16). Existem diferentes histórias que falam sobre a criação do aparelho 

telefônico e para cada uma delas, existe um motivo para não se atribuir a Alexander Graham 

Bell o título de criador do telefone. Todavia, pode-se, sim, afirmar que Graham Bell foi o 
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responsável por patentear o telefone em 7 de março de 1876. Em sua patente, Bell descrevia 

um aparelho genérico, que funcionava através de eletromagnetismo, capaz de enviar o som de 

um ponto a outro utilizando-se de fios, baterias e um sistema de membranas e agulhas, que 

havia sido criado, no mesmo ano, por Elisha Gray, um engenheiro elétrico norte-americano.  

Reconhecido pelo Congresso Norte-Americano em 15 de junho de 2002 (CARROLL, 

2002), Antonio Meucci, um italiano que estabeleceu sua moradia nos Estados Unidos, foi o 

primeiro inventor do telefone. Sua invenção, criada em 1854, havia sido batizada de 

“telettrofono”. Meucci, engenheiro de formação, trabalhava como inventor na garagem de sua 

casa. Com o passar dos anos, sua esposa começou a sofrer de reumatismo e em pouco tempo já 

não conseguia mais se locomover, passando a viver unicamente em seu quarto. Para que Meucci 

pudesse se comunicar com sua esposa, desenvolveu um aparelho que transformava a voz em 

impulsos elétricos, sendo estes conduzidos por um par de fios. Do outro lado do sistema, os 

impulsos elétricos eram convertidos novamente em sinais sonoros através de um cone de papel 

ligado a um eletroímã. Surgia aí o primeiro modelo de telefone conhecido (POLLAK, 2004).  

Por conta de problemas financeiros, Meucci conseguiu somente a patente provisória de 

sua invenção. Para sobreviver, ele vendeu seu invento a seu colega de trabalho, Alexander 

Graham Bell, que rebatizou o invento para telefone. Após conseguir a patente definitiva do 

telefone, foi fundada, em 1877, a primeira companhia telefônica, a Bell Telephone Company, 

que posteriormente viria a se tornar a famosa AT&T. O modelo patenteado por Bell apenas 

obteve sucesso quando, meses mais tarde, o projeto foi alterando, substituindo a membrana 

desenvolvida por Elisha Gray por um microfone de carbono, artefato este desenvolvido por 

Thomas Edison. 

Se comparado com o telégrafo, o telefone removeu a necessidade de se aprender um 

segundo código, reduzindo consideravelmente a incidência de erros no processo 

comunicacional. O processo de comunicação oral se faz eficiente, pois os idiomas falados 

contam com a redundância. Sobre o assunto, Chales Seife (2010, p. 17) aponta que 

 

A redundância são as pistas a mais numa frase ou mensagem que permitem que se 

compreenda o sentido mesmo quando a mensagem está um tanto truncada. [...] O 

sentido de uma mensagem continua inalterado mesmo se partes dela forem 

removidas. Essa é a essência da redundância. 

 

Comungando da mesma ideia, Gleick (2013, p. 23) afirma que 

 

A redundância — ineficiente por definição — serve como antídoto para a confusão. 

Ela proporciona segundas chances. Toda linguagem natural contém algum tipo de 
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redundância. É por isso que as pessoas são capazes de compreender textos repletos 

de erros e também entender conversas num ambiente barulhento. 

 

O advento do telefone, por sua praticidade e simplicidade, rompeu barreiras geográficas 

maiores que as do telégrafo e, em pouco tempo, se espalhou ao redor do globo. Com sua 

popularização, diversos estudos se iniciaram para otimizar, cada vez mais, a tecnologia 

existente no telefone. Foi dentro da AT&T que, anos mais tarde, revelou-se a figura do 

engenheiro chamado Claude Shannon, que posteriormente ficou conhecido como pai da Teoria 

da Informação. Seus estudos sobre a transmissão de sinais foram norteadores para o 

desenvolvimento de praticamente todas as tecnologias de redes existentes hoje. Contudo, a 

maior conquista de Shannon foi a criação da Teoria Matemática da Comunicação no ano de 

1948, que foi publicada no jornal interno da AT&T chamado Bell System Technical Journal. 

Neste artigo, Shannon descreveu que os sistemas de comunicação digitais possuem, dentro de 

si, uma taxa de transmissão, que é medida em bits por segundo. E que os canais, por onde a 

comunicação trafega, possuem uma capacidade máxima de transmissão, também medida em 

bits por segundo. Com isso, para que a comunicação ocorra com sucesso, é necessário que o 

canal de comunicação seja compatível, em volume de bits por segundo, com a taxa de 

transmissão da comunicação; esta característica ficou conhecida como Limite de Shannon.  

A criação e desenvolvimento do aparelho telefônico estendeu o poder comunicacional 

instantâneo para dentro das casas das pessoas, criando assim uma ruptura nos antigos processos 

comunicacionais existentes. Por muito tempo, o telefone fixo foi o principal meio de 

comunicação das pessoas, passando depois por uma fase onde tornou-se o principal meio de 

acesso à internet e, atualmente, perde força cada dia mais para o telefone celular.  Todavia, cabe 

ressaltar que, por mais que o telefone fixo se encontre em desuso, as tecnologias criadas a partir 

do mesmo formam hoje parte da base tecnológica da sociedade moderna conectada, e que sem 

elas não estaríamos no patamar tecnológico atual. 

 

4. O Rádio 

Assim como o telefone, a criação do rádio não se deu pelas mãos de um único homem. 

Diversos foram os cientistas - cada um contribuindo com uma fração de seu conhecimento -, 

responsáveis pela criação dos atuais sistemas de comunicação sem fio. Em linhas gerais, o 

processo utilizado pelo radio baseia-se no uso de eletricidade e magnetismo, que juntos criam 
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o campo da física denominado eletromagnetismo7. O primeiro cientista a fazer uso do 

eletromagnetismo foi Hans Christian Ørsted em 1820. Em seu experimento, Ørsted demonstrou 

que um fio, carregando uma determinada corrente elétrica, poderia desviar uma agulha 

magnetizada de um compasso (ØRSTED et al., 1998, p. 421). Foi a partir do trabalho de Ørsted 

que o francês André-Marie Ampère produziu um artigo contendo sua teoria sobre o 

eletromagnetismo, que lhe rendeu, em 1827, um lugar na conhecida Royal Society. 

No ano de 1831, o inglês Michael Faraday iniciou uma série de experimentos científicos 

relacionados ao magnetismo, que culminaram no descobrimento da chamada indução 

eletromagnética, que Faraday modelou matematicamente. O primeiro cientista a conseguir 

produzir energia magnética e enviá-la em longas distâncias8 foi o norte-americano Joseph 

Henry, no ano de 1850. Com base nos estudos dos cientistas acima citados, no ano de 1873 o 

físico escocês James Clerk Maxwell desenvolveu a teoria do eletromagnetismo, que descreve 

as teorias base para a propagação de ondas eletromagnéticas. Seu trabalho foi publicado no 

jornal científico da Royal Society com o nome A Dynamical Theory of the Electromagnetic 

Field9. O trabalho de Maxwell foi o responsável por unir todas as demais teorias, experimentos 

e técnicas sobre eletromagnetismo e eletricidade existentes até então. O conjunto de equações 

criado por Maxwell (também conhecidas por Equações de Maxwell), demonstram que a 

eletricidade, o magnetismo e a luz são todos efeitos provenientes de um mesmo fenômeno: o 

campo eletromagnético. Ainda no mesmo ano, Oliver Heaviside, um professor britânico de 

Engenharia Elétrica, readequou as equações desenvolvidas por Maxwell em quatro equações 

vetoriais, que são usadas até os dias de hoje para os cálculos de campo magnético. É importante 

frisar que o trabalho feito por Maxwell e Heaviside foram estritamente teóricos, e nenhum dos 

dois cientistas chegou a construir qualquer tipo de equipamento que enviasse e recebesse ondas 

eletromagnéticas. 

As teorias criadas por Maxwell só puderam ser verificadas anos mais tarde, graças ao 

trabalho do físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Para tal, Hertz desenvolveu um dispositivo 

para detectar a presença de ondas de rádio utilizando-se de um fio de cobre que atuava como 

antena. Esta antena absorvia a onda eletromagnética e transformava a onda de volta em uma 

centelha elétrica. Hertz publicou diversos artigos sobre os resultados de sua pesquisa entre os 

anos de 1887 e 1890, que depois resultaram em um livro, publicado no ano de 1893. Em 1892 

                                                 
7 Eletromagnetismo é um braço da física que envolve o estudo da força eletromagnética, um tipo de interação 

física que ocorre entre partículas eletricamente carregadas (ARNOLD, 1986, p. 74, nossa tradução). 
8 Aproximadamente 60 metros. 
9 A Teoria Dinâmica do Campo Eletromagnético, nossa tradução. 
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o inglês William Crookes, baseando-se nos estudos de Hertz produziu um artigo onde apontava 

as possíveis aplicações do eletromagnetismo no que tange a comunicação sem fio. Foi por conta 

do excelente trabalho feito por Heinrich Hertz, que a unidade de medida utilizada na física para 

quantificar a frequência10 de uma onda foi batizada de Hertz (Hz). 

Antes de qualquer experimento para a transmissão da voz sem fio, um francês chamado 

Édouard Branly criou em 1890 um aparelho chamado coesor, que pode ser considerado com o 

primeiro sintonizador manual de frequências (DUNLAP, 1944, p. 77). O coesor de Branly foi 

aperfeiçoado por ele mesmo anos mais tarde, tornando-se um dos primeiros modelos de 

telégrafo sem fio registrados. Outro cientista de renome que contribuiu para o desenvolvimento 

do rádio foi Nikola Tesla, que no início de 1890 conheceu os estudos de Hertz e começou a se 

aprofundar no campo do magnetismo. Contudo, Tesla discordava severamente das ideias de 

Hertz e Maxwell, e iniciou seus próprios estudos que, ao contrário do que Hertz propunha11, 

acreditava que a as ondas de rádio eram conduzidas através de correntes do planeta Terra 

(CHENEY; UTH; GLENN, 2001, p. 65). Tesla, com toda sua genialidade, observando os 

fenômenos magnéticos sob uma ótica diferente dos demais cientistas foi o responsável por criar 

uma bobina elétrica, que trabalhava com altas frequências, mundialmente conhecida como 

Bobina de Tesla. No ano de 1893, ele mostrou ao mundo científico a sua lâmpada sem fio, 

propondo que outros sistemas de comunicação poderiam utilizar sua tecnologia para operar 

(CARLSON, 2015, p. 126).  

Na corrida científica para a criação de dispositivos que se comunicassem sem fio, o 

Brasil teve sua participação com o padre e cientista Roberto Landell de Moura. No dia 3 de 

junho de 1900, o padre Landell de Moura conseguiu, na presença de autoridades e jornalistas, 

transmitir sua voz a uma distância de 8km sem o uso de fios na transmissão (CASONATTO, 

2011). Após um ano de sua demonstração, o governo brasileiro concedeu ao padre a patente do 

seu dispositivo e, meses depois, ele visitou os Estados Unidos afim de registrar a patente de seu 

invento. No dia 22 de novembro de 1904, o governo norte-americano concedeu a Landell de 

Moura as patentes referentes ao “telefone sem fio” e do “telégrafo sem fio”. 

O modelo de rádio utilizado na atualidade se baseia no modelo criado pelo italiano 

Guglielmo Marconi. Marconi, que era inventor, conheceu no ano de 1894 os trabalhos de Hertz 

                                                 
10 As Ondas eletromagnéticas se distinguem pelo seu comprimento, que depende essencialmente das variações ou 

ciclos por segundo da estação emissora, denominada frequência. A sua unidade de medida é o hertz (Hz). Assim, 

a frequência é o número de variações, ciclos ou hertz por segundo. As emissões se definem pelo comprimento de 

onda ou pela sua frequência [...] (BAHIA, 2015, p. 149). 
11 Na proposta de Maxwell e Hertz, as ondas de rádio são transmitidas através do ar.  
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e Tesla, e começou a reproduzir em seu laboratório os mesmos experimentos. Um dos primeiros 

transmissores criados por ele funcionava como uma campainha sem fio, que o mesmo usava na 

porta de seu laboratório. Fazendo alterações nos projetos de Hertz, Marconi, em seu primeiro 

experimento ao ar livre, conseguiu transmitir sinas de rádio a uma distância de 2,4 quilômetros. 

No ano de 1897, o italiano conquistou sua primeira patente, na Inglaterra, para a “transmissão 

de impulsos elétricos e sinais pelo ar”, ano em que fundou sua companhia, a Marconi Company 

Ltd, que no mesmo ano viria a produzir o seu modelo de telégrafo sem fio. Em testes realizados 

em outubro daquele ano, transmissões de telégrafo foram feitas com sucesso em distâncias de 

55 quilômetros (GIBSON, 1914, p. 78). Na sequência histórica dos fatos, a empresa de Marconi 

começou a criar sistemas de comunicações para serem usados em embarcações. Com todo esse 

avanço feito em torno do telégrafo sem fio, a empresa foi, em 1900, renomeada para Marconi's 

Wireless Telegraph Company.  

Com o domínio da transmissão de telégrafo sem fio, o inventor italiano começou a 

aperfeiçoar seu sistema para que pudesse transmitir mensagens em maiores distâncias. No ano 

de 1902, diversos testes foram feitos entre Inglaterra e Canadá, iniciando-se o processo 

transcontinental de envio de mensagens. Em 1903 foi transmitida a primeira mensagem 

transcontinental entre Estados Unidos em Inglaterra, mandando as saudações do presidente 

americano Theodore Roosevelt para o rei do Reino Unido. Em 1904, Marconi criou seu serviço 

de jornal marítimo chamado Cunard Daily Bulletin, transmitindo informações aos passageiros 

dos navios através do seu telégrafo sem fio.  No ano de 1909, ele foi contemplado com o Prêmio 

Nobel de Física, por suas contribuições feitas na transmissão de sinas. 

O projeto do rádio sofreu a influência de mais três grandes cientistas para sua conclusão. 

O primeiro deles foi o canadense Reginald Fessenden, que trabalhava no laboratório de Thomas 

Edison em 1886 e focou suas pesquisas na transmissão de voz por ondas eletromagnéticas. No 

ano de 1900, Fessenden fez sua primeira transmissão pública, enviando voz e música a uma 

distância de 1,6 quilômetros. Fessenden ganhou a patente de dezenas de tecnologias, que são 

atualmente utilizadas na transmissão de rádio e televisão. O segundo cientista que também 

trouxe grande contribuição para a transmissão de rádio foi o britânico John Ambrose Fleming, 

que criou o chamado tubo de vácuo12, comumente chamado no Brasil de “válvula”. E o terceiro 

cientista que auxiliou no desenvolvimento do rádio foi o americano Lee de Forest, reconhecido 

por suas pesquisas sobre amplificação de sinal e sinais de alta frequência. 

                                                 
12 Também conhecido por válvula termiônica. 
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O desenvolvimento da tecnologia do rádio abriu os caminhos das comunicações sem 

fio. É difícil tentar imaginar nossa atual sociedade sem os dispositivos sem fio que hoje nos 

rodeiam, em especial o telefone celular. Além disso, as tecnologias de transmissão via rádio 

estão presentes atualmente em diversos enlaces que compõem a internet, levando conectividade 

a locais remotos e de difícil acesso.  

 

 

5. A Televisão 

Dentre os diversos meios de comunicação existentes, merece ênfase nesta pesquisa a 

história da televisão13. Os primeiros experimentos para a transmissão de imagens, que pouca 

relação tinha com a televisão que hoje conhecemos, foram feitos por Alexander Bain, um 

cientista escocês. Bain foi o responsável por projetar o primeiro aparelho de fax14, entre os anos 

de 1843 a 1846. Em seu projeto, Bain criou um sistema que se utilizava de relógios (para se 

criar um sincronismo), pêndulos e fios de cobre. Assim, quando um dos pêndulos se mexia, o 

mesmo movimento era repetido do outro lado. O escocês instalou uma ponta de grafite na parte 

inferior do segundo pêndulo, que ficava em contato com uma folha de papel, desta forma, 

quando o primeiro pêndulo se movimentava, o grafite do segundo pêndulo marcava o papel, 

reproduzindo assim a trajetória (ou desenho) feitos pelo primeiro pêndulo (BAIN, 2012, p. 210).  

O projeto de Bain foi aprimorado pelo físico inglês Frederick Bakewell, que apresentou 

o projeto em 1851 na feira Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations, em Londres. 

Em suas modificações, Bakewell alterou o sistema de pêndulos criado por Bain por um sistema 

composto de duas partes: a primeira composta por um cilindro, onde ficava enrolado o papel e 

uma caneta, que se movia horizontalmente no cilindro, registrando no papel a figura que era 

                                                 
13 Sistema de transmissão e reprodução de uma imagem ou cena, com pessoas e objetos em ação, por meio de um 

objeto que transforma raios de luz variados em ondas eletrônicas de intensidade também variada, que, por sua vez, 

são transformados em raios de luz visíveis que reproduzem, em um ponto distante, s imagem ou cena original. 

Nesse sentido, é uma extensão da radiofusão. O outro lado eletrônico do rádio ou sistema visível, enquanto aquele 

é audível. No entanto, um sinal de rádio pode ser captado a grande distância no seu percurso, através do éter; e um 

sinal de TV também se propaga à velocidade da luz, mas não segue a curvatura do globo, porque seu alcance é 

limitado pelo horizonte. As primeiras experiências com televisão datam de 1873, com cristais de selênio, porém é 

a partir de 1936 que vai se firmar comercialmente, e de 1953 que vai se consolidar a transmissão a cores. Como 

na ilustração comum (em uma revista, por exemplo), que, examinada com uma lente de aumento, demonstra 

milhões de pontos de cores primárias, a imagem em cor na TV é constituída por imensa quantidade de pontos de 

cores primárias – das quais derivam outras cores, outros tons, outras matrizes – que se misturam e se integram, 

produzindo o colorido das imagens (BAHIA, 2015, p. 324). 
14 Do inglês facsimile. 
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transmitida; e, na outra extremidade do sistema, um cilindro onde era inserido uma folha de 

metal contendo o desenho a ser transmitido. O desenho era pintando utilizando-se de uma tinta 

isolante, assim, o aparelho que enviava a informação conseguia, através de pequenos pulsos 

elétricos, distinguir, na folha de metal, qual parte era isolante (que continha a tinta) e qual parte 

era condutora (que não continha a tinta). Esses pulsos elétricos eram enviados para a outra 

extremidade do sistema, reproduzindo a figura feita pela tinta. Baseando-se no projeto de 

Bakewell, o italiano Giovanni Caselli também criou seu modelo de aparelho de fax. Diferente 

de Bain e Bakewell, Caselli conseguiu utilizar, em 1856, as linhas de telégrafo existentes para 

fazer sua transmissão, transformando seu invento em um modelo comercial de aparelho de fax 

(BAKEWELL, 2016, p. 75). 

Mesmo com a capacidade de se enviar imagens estáticas, o fax ainda não conseguia 

suprir a vontade do homem de transmitir, de maneia similar ao rádio, imagens em movimento. 

Depois da criação e aprimoramento do fax, um segundo marco na história da televisão foi a 

descoberta do fenômeno conhecido por fotocondutividade, pelo engenheiro elétrico inglês 

Willoughby Smith, em 1873. Smith percebeu que alguns materiais, dentre eles o selênio, ao 

receber determinadas frequências luminosas, mudam sua característica elétrica da 

condutividade, ou seja, quando determinada cor (frequência luminosa) atinge o material, o 

mesmo deixa passar mais ou menos eletricidade (SMITH, 1877, p. 10). A descoberta de Smith 

foi primordial para que, em 1884, um estudante alemão, Paul Julius Gottlieb Nipkow, criasse 

um primeiro modelo para a captação e envio de imagens em movimento de maneira 

eletrônico/mecânica, o chamado disco de Nipkow. O projeto de Nipkow não chegou a ser 

comercialmente vendido por ele, servindo apenas como experimento de laboratório, sendo 

utilizado por diversos outros cientistas, que o usaram em seus estudos. 

Mesmo em processo de desenvolvimento, o termo televisão foi somente inventado em 

25 de agosto de 1900, pelo cientista russo Constantin Perskyi. Na ocasião, Perskyi escreveu um 

artigo sobre a possibilidade de um equipamento elétrico, utilizando-se de tecnologias 

eletromecânicas existentes na época, capaz de receber imagens em movimento. Em seu artigo, 

Perskyi citou trabalhos de diversos cientistas, dentre eles Nipkow. Foi somente no ano de 1911 

que, pela primeira vez, o tubo de raios catódicos (CRT - Cathode Ray Tube)15 foi utilizado para 

                                                 
15 [...] Dotado de tela fluorescente, usado para decodificar e reproduzir as imagens em um receptor comum ou em 

um monitor. Também chamado de tubo receptor, sua função é apreender a energia e transformá-la em luz, e quanto 

maior o número de elétrons que recebe, maior o grau de luz emitida. Desse modo, as áreas da tela bombardeadas 

pelos elétrons são as de maior iluminação, e as áreas escuras ou sombrias são aquelas atingidas por menor número 

de elétrons (BAHIA, 2015, p. 324). 
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a reprodução das imagens estáticas, em um experimento organizado pelos cientistas Boris 

Rosing e Vladimir Zworykin (BURNS, 1997, p. 119). 

Outro cientista que teve importante participação para o desenvolvimento da televisão 

foi o escocês John Logie Baird que, por volta de 1920, utilizou-se do disco de Nipkow e criou 

se próprio sistema de captura e reprodução de imagens. Baird conseguiu, em 1925, a façanha 

de transmitir publicamente, em laboratório, a imagem de dois bonecos simulando o envio da 

silhueta humana pela primeira vez (GREENLEE, 2010, p.115). Em 1926, o escocês aperfeiçoou 

seu sistema, transmitindo a imagem do rosto de sua sócia através de sinais de rádio AM, sendo 

esta a primeira transmissão sem fios da televisão. No ano seguinte, a experiência de Baird foi 

transmitir o sinal de televisão através de fios telefônicos a uma distância de 705 quilômetros. 

Em 1928, sua nova façanha foi transmitir o sinal de televisão de Londres a Nova York. Em 

novembro de 1929, Baird fundou, juntamente com Franco-Romeno Bernard Natan, a primeira 

companhia de televisões da França, a Télévision-Baird-Natan. Em 1931, a companhia de 

televisão de Baird fez a primeira transmissão de um evento ao ar livre, a corrida Epsom Derby. 

O sistema de televisão criado chegou a atingir em 1936 o pico de 240 linhas de transmissão, o 

máximo que seu sistema mecânico permitia ao escanear as imagens. 

Diversos outros cientistas trabalharam no projeto da televisão mecânica. Dentre eles, 

destacam-se os norte-americanos Charles Francis Jenkins, Herbert E. Ives e Frank Gray. No 

Japão, Kenjiro Takayanagi também produziu seu modelo televisivo baseado no disco de 

Nipkow (NHK, 2016). Na antiga União Soviética, o cientista que se sobressaiu por seus estudos 

em televisão foi Léon Theremin. Foi a partir de 1930 que o desenvolvimento da televisão 

mecânica começou a perder força, pois, nesta mesma época, diversos estudos se iniciaram nas 

áreas da captação de imagem, eletrônica e, também, no desenvolvimento do tubo de rádios 

catódicos. A transmissão de imagens para televisões mecânicas se encerrou, nos Estados 

Unidos, no ano de 1939. 

O primeiro projeto de televisão totalmente eletrônica foi desenvolvido pelo húngaro 

Kálmán Tihanyi, no ano de 1926 (UNESCO, 2001). Batizado de Radioskop, seu projeto 

conseguiu suprir um problema existente nos primeiros modelos de câmeras, que era a 

impossibilidade de se transmitir imagens em locais com baixa luminosidade. A solução criada 

por Tihanyi é usada até hoje, e no mundo da eletrônica é conhecida por armazenamento de 

carga. O húngaro conseguiu a patente de seu produto na Hungria e nos Estados Unidos, sendo 

posteriormente, em 1939, comprada pela RCA16. No ano de 1928 foi feita a primeira 

                                                 
16 Radio Corporation of America. 
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transmissão totalmente eletrônica de televisão, usando o modelo de câmera17 criado por Philo 

Farnsworth, um inventor norte-americano. Interessada pelo mercado de televisões, a RCA 

conseguiu a compra de quase todas as patentes criadas na época, que diziam respeito as 

câmeras, tornando-se uma potência na pesquisa e no desenvolvimento de equipamentos. Do 

outro lado do oceano, a EMI18 também avançava suas pesquisas no desenvolvimento das 

câmeras e equipamentos de televisão, e ano de 1936 iniciou suas primeiras transmissões, que 

possuíam 405 linhas de definição na emissora BBC.  O padrão de captação de imagens criado 

pela EMI perdurou na Europa de 1936 a 1960. 

A ideia para a criação da televisão em cores surgiu, praticamente, no mesmo momento 

da invenção da televisão monocromática. O primeiro artigo publicado por Maurice Le Blanc, 

que propunha a criação de um dispositivo televisivo a cores foi escrito no ano de 1880, todavia 

seu artigo não adentrava em aspectos técnicos concisos para a construção do equipamento 

(LEBLANC, 1880). Usando o já citado disco de Nipkow, John Logie Baird criou em 1928 um 

modelo de televisão mecânica capaz de reproduzir as cores primárias. Baird fez a primeira 

transmissão de televisão colorida mecânica pública no ano de 1938 em Londres e, em 1940, 

desenvolveu o primeiro modelo de televisão híbrido, que se utilizava das telas monocromáticas 

em combinação com discos coloridos e espelhos. 

No começo da década de 1940, Baird iniciou um projeto para a transmissão totalmente 

eletrônica da televisão colorida, ao qual batizou de Telechrome. Esta possuía a limitação de 

duas cores, magenta e ciano. Somente entre as décadas de 1950 e 1960 os primeiros protótipos 

de televisão, que se utilizavam de três cores (vermelho, azul e verde), surgiram e, em 1953, 

começaram a ser transmitidos nos Estados Unidos os sinais de televisão colorida totalmente 

eletrônica. Na Europa, a transmissão eletrônica e em cores totalmente eletrônica se iniciou no 

ano de 1967. Após a criação deste tipo de televisão, as diversas indústrias que foram surgindo 

iniciaram o processo de melhorias em seus equipamentos. Um dos primeiros avanços que 

ocorreu nas televisões foi a troca das antigas válvulas elétricas pelos chamados transístores19. 

Com essa mudança, os aparelhos de televisão solucionaram o problema da queima de válvulas, 

que ocorria com frequência no passado. A introdução do transístor nas televisões também foi a 

responsável pela miniaturização dos circuitos elétricos e, consequente, barateamento da 

                                                 
17 O modelo de câmera criado por Philo Farnsworth era chamado de dissecador de imagem - Image Dissector. 
18 Electric and Musical Industries. 
19 Desenvolvidos pelos laboratórios da Bell Labs em 1948, os transístores são componentes eletrônicos compostos 

por um cristal sólido semicondutor de três partes. Em comparação com as válvulas, os transístores têm menor 

tamanho, tem maior durabilidade e consomem menor energia. (KAISER, 1999, p. 1). 
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tecnologia. No final do ano de 1959 uma outra revolução, que afetaria as televisões e demais 

equipamentos eletrônicos, estava por acontecer: a criação do circuito integrado20 21.  Este, por 

sua vez, possibilitou também a redução do tamanho dos circuitos elétricos, sendo, hoje, o 

grande responsável pela existência dos atuais celulares e smartphones.  

O processo de desenvolvimento da televisão digital se iniciou na década de 70, quando 

a NHK22 e um conglomerado de estações de televisão japonesa fundou um grupo de pesquisas 

para o desenvolvimento de um aparelho de televisão, que possuísse alta qualidade de imagem 

e som, a chamada HDTV23. O grande desafio encontrado na época foi o de conseguir transmitir, 

ao menos, o dobro da quantidade de linhas presentes na televisão analógica (480 linhas por 640 

pontos). As primeiras transmissões experimentais em alta definição se deram somente em 1987, 

quando o consórcio japonês Hi-Vision Promotion Association passou a transmitir, uma hora 

por dia, uma programação digital via satélite. A partir destas pesquisas se formou o chamado 

sistema MUSE24, que era responsável pela compressão das imagens e conseguia entregar até 

1125 linhas pelo antigo sistema analógico de transmissão. Dez anos mais tarde, a NHK formou 

um novo consórcio chamado DiBEG25, que foi o encarregado pela criação do padrão de 

transmissões digitais chamado ISDB26, projetado para suportar uma gama de até 13 serviços 

ou emissoras diferentes na antiga faixa de transmissão analógica de 6 MHz. Foi através do 

padrão ISDB que se tornou possível a transmissão para receptores de televisão móveis ou 

portáteis, por conta da nova tecnologia de compressão de imagens chamada MPEG-227 e, 

também, pela compressão de dados através do sistema Dolby AC-3. No ano 2000, o Japão 

                                                 
20 Circuito integrado nada mais é do que a combinação de diversos componentes eletrônicos como transistores, 

resistores e capacitores em um único componente eletrônico. Também chamado de microchip, o primeiro circuito 

integrado foi criado por Jack Kilby, um engenheiro da empresa Texas Intruments, na cidade de Dallas, Estados 

Unidos (ZANT, 2014, p. 4). 
21 Juarez Bahia define o Circuito Integrado como “Componente Central básico de alta tecnologia, seja o chip de 

memória aplicado a um produto eletrônico -, seja o microprocessador, considerado o cérebro dos computadores 

(são tipos de chip capazes de comandas instruções simultâneas a uma velocidade de 100 MHz). Um chip pode 

aninhar acima de três milhões de transistores em um quadrado de silício de 5 centímetros de lado, em camadas de 

0,6 mícron de espessura. Chamado de arroz industrial, por ser vital à economia japonesa da era eletrônica. 

(BAHIA, 2015, p. 63). Faz-se uma observação aqui aos valores citados, visto que o livro não passou por um 

processo de revisão, estando estes desatualizados (nota do autor). 
22 Nippon Hoso Kyokai. 
23 High Definition Television - Televisão de Alta Definição, nossa tradução. 
24 Multiple sub-Nyquist Sampling Encoding - Amostragem de Codificação sub-Nyquist Múltipla, nossa 

tradução. 
25 Digital Broadcasting Experts Group - Grupo de Especialistas em Radiodifusão Digital, nossa tradução. 
26 Integrated Services Digital Broadcasting - Serviços Integrados de Radiodifusão Digital, nossa tradução. 
27 Moving Picture Experts Group - Grupo de Especialistas em Imagens com Movimento, nossa tradução. 
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iniciou a troca do antigo padrão MUSE pelo ISDB-T28 e, em 2008, já existiam mais de 14 

milhões de aparelhos utilizando este novo padrão, cerca de um terço das residências do país. 

Semelhante ao Sistema MUSE, os europeus iniciaram a criação do seu próprio sistema 

de televisão digital, o chamado MAC29, que era utilizado para a transmissão SDTV30, e o HD-

MAC, para a transmissão de imagens com maior número de pixels31. Estes dois projetos 

evoluíram para o chamado padrão DVB32, criado em 1994, que adotou a compressão MPEG-2 

para as imagens e o padrão MP3 para o áudio. Nos Estados Unidos o grande responsável por 

formar os grupos de estudo sobre a televisão foi o FCC33, órgão regulador da área de 

telecomunicações e radiodifusão norte-americano. O resultado das pesquisas destes grupos deu 

origem aos padrões de transmissão como o HDTV, o EDTV34 e o SDTV35. Como subproduto 

destes padrões, em 1995, foi criado o ATSC36, que foi batizado com o mesmo nome do seu 

grupo de estudos. Em 1997, os Estados Unidos desenvolveram as regras para a transmissão no 

sistema ATSC, onde foi especificado que, até 2006, todo o país deveria migrar para o novo 

modelo de transmissão. 

No Brasil, os estudos para a implementação da televisão digital iniciaram-se em 1994, 

sob o comando do SET37 e da ABERT38. Avaliações técnicas foram feitas utilizando os 

diferentes padrões de transmissão digital já em uso por outros países, e concluiu-se na época, 

que o DVB-T e o ISDB-T eram os que melhor apresentavam desempenho nas transmissões. 

Em paralelo a estes estudos, a ANATEL39 em 1998 iniciou pesquisas para definir o padrão de 

tecnologia a ser adotado no Brasil, tomando como modelo o mesmo apontado pelo 

SET/ABERT: o ISBD-T. Somente em 23 de novembro de 2003, o Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBTV) foi instituído por um ato presidencial, tendo como objetivo a criação de um 

modelo-referência para a transmissão terrestre de televisão digital no Brasil. No atual momento, 

                                                 
28 O adicional T refere-se a Terrestre. 
29 Multiplexed Analog Components - Componentes Analógicos Multiplexados, nossa tradução. 
30 Standard Digital TV - Televisão Digital Padrão, nossa tradução. 
31 Também conhecido como Picture Element, o pixel é o menor elemento controlável em uma tela. 
32 Digital Video Broadcast - Transmissão de Vídeo Digital, nossa tradução. 
33 Federal Communications Commission - Comissão Federal de Comunicações, nossa tradução. 
34 Enhanced Definition TV - Televisão com Definição Melhorada, nossa tradução. 
35 Standard Definition TV - Televisão com Definição Padrão. 
36 Advanced Television System Committee - Comitê Avançado do Sistema de Televisão, nossa tradução. 
37 Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. 
38 Associação Brasileira de Rádio e Televisão. 
39 Agência Nacional De Telecomunicações. 
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em que esta pesquisa está sendo elaborada, ocorre o processo de desligamento do sinal 

analógico de transmissão de televisão no território brasileiro. Este processo já foi postergado 

inúmeras vezes por diversos motivos, de cunho político e econômico. 

Após o sonho da televisão de alta definição se tornar realidade, em pouco tempo a 

indústria começou a pensar mais alto, apresentando uma nova resolução para o mercado da 

imagem e vídeo, o chamado 4K. Esta nova definição de imagem refere-se à quantidade de pixels 

horizontais suportados pelos equipamentos, que chega até 4.000. A primeira câmera em 4K foi 

a Dalsa Origin, lançada em 2003 (FROST, 2009, p. 199). Antes das televisões, o novo padrão 

de imagens começou a ser usado nos cinemas em 2011, porém, apenas em 2013, as primeiras 

televisões Sony começaram a ser fabricadas com a nova definição de imagem. Para distinguir 

os equipamentos de televisão 4K dos demais, foi adota a sigla UHD, que significa Ultra HD. A 

primeira empresa a transmitir sinal 4K foi a DirecTV em 2014, dando início a nova fase de 

testes de transmissão, que penduram até o momento. Mesmo não o padrão tecnológico mais 

comercializado na atualidade, o formato 4K já encontra-se defasado no quesito qualidade de 

imagem. Em pouco tempo criou-se o padrão 8K, com 8.000 pixels, e o 16K, com 16.000 pixels.  

O aparelho de televisão alterou parte do cotidiano das pessoas. A nova forma de 

entretenimento, agora com imagens, tomou parte do espaço que até então era dominado pelo 

rádio e pelos jornais impressos. Hoje, os aparelhos de televisão começam a agregar tarefas, que 

antes eram exclusivas dos computadores, permitido o acesso a vídeos e sites da web através do 

controle remoto. Diferente do rádio, o aparelho de televisão, devido a suas características, pode 

ser evoluído tecnologicamente, tanto no que tange o quesito da qualidade de som e imagem, 

quanto no aumento das suas funções, deixando de ser somente uma interface reprodutora 

vídeos, passando a ser mais um dispositivo social. 

 

6. A Transmissão via Satélite 

O sonho do homem de transmitir dados a longas distâncias não parou com a invenção 

do rádio. A ideia de se poder transmitir qualquer tipo de informação, a qualquer lugar do planeta 

era viva na cabeça de Arthur C. Clarke. Engenheiro, cientista e escritor, Clarke publicou, em 

outubro 1945, um artigo na revista Wireless World, chamado Repetidoras Extraterrestres, onde 

propunha o uso de três satélites, em órbita geoestacionária, a uma distância de 36 mil 

quilômetros da Terra, pairando sobre a linha do Equador (SIQUEIRA, 1987, p. 76). Numa 
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mesma diretriz de pensamento, John R. Pierce também propôs, em 1955, seu sistema de 

telecomunicações de longa distância, baseado em estações espaciais repetidoras no espaço. 

O pensamento de Clarke, Pierce e tantos outros cientistas veio a se concretizar em 4 de 

outubro de 1957, quando os soviéticos vieram a lançar o primeiro satélite artificial no espaço, 

o Sputnik-1. Pesando 86 quilos, a função principal do Sputnik-1 era enviar bipes através de 

frequências de rádio, que variavam de 20.005 a 40.002 MHz (JORDEN, 1957). Sua transmissão 

se encerrou no dia 26 de outubro de 1957, quando suas baterias acabaram. Após o Sputnik-1 

diversos outros satélites foram enviados ao espaço, alguns para a realização de testes e outros 

para aplicações em telecomunicações. Nos Estados Unidos, os primeiros satélites que foram 

colocados em órbita foram o Echo 1 e Echo 2, no ano de 1960. Destaque especial deve ser dado 

ao Telstar, um satélite construído pela AT&T, que foi o responsável pela primeira transmissão 

intercontinental de televisão, em 10 de julho de 1962. Dentre outros feitos, o Telstar foi, 

também, o pioneiro na retransmissão de programas entre Estados Unidos e Europa.  

Diferente do pensamento de Arthur C. Clarke, os primeiros satélites que foram lançados 

ao espaço não eram do tipo geoestacionário40, o que impossibilitava o seu constante uso, visto 

que em um determinado período do dia as antenas localizadas na Terra, já não conseguiam 

lançar seus sinais aos satélites (WOOD, 1994, p. 10). O primeiro satélite experimental lançado 

ao espaço foi o Syncom 2 em 1964 e o seu sucessor, o Syncom 3, foi lançado em 1964 com o 

objetivo de retransmitir os jogos olímpicos daquele ano.  

A fim de criar uma legislação sobre o lançamento e uso dos satélites, os Estados Unidos 

desenvolveram em 1962 a Comsat41, que três anos mais tarde foi rebatizada para Intelsat e 

lançou seu primeiro satélite, o Early Bird42, também chamado de Intelsat 1. Em julho de 1965, 

o Intelsat 1 foi utilizado para fazer, pela primeira vez, uma transmissão ao vivo entre Estados 

Unidos e a Comunidade dos Estados Independentes43. O Intelsat 1 possuía 240 canais de 

comunicação e, por conta desta capacidade, conseguia realizar 120 chamadas telefônicas44 e 

simultaneamente transmitir um programa de TV em baixa resolução (SIQUEIRA, 1987, p. 78), 

                                                 
40 Também conhecidos como geossíncronos, este tipo de satélite movimenta-se no espaço sempre mantendo sua 

posição alinhada com a Terra. Desta maneira, caso um observador presente na Terra olha o satélite no céu, a 

percepção do mesmo será de que o satélite está constantemente no mesmo local. Caso um observador veja este 

satélite do espaço, a percepção do mesmo será de que o satélite se move na mesma velocidade da Terra, 

obedecendo sua inclinação. 
41 Communications Satellite Corporation. 
42 Pássaro Madrugador (SIQUEIRA, 1987, p. 77). 
43 Organização que envolvia 11 repúblicas que pertenciam a União Soviética. 
44 Cada chamada telefônica ocupa dois canais de comunicação. 
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ou então, desligar os canais destinados a telefonia e transmitir um programa de TV em cores 

(WOOD, 1994, p. 11). A segunda versão do Intelsat foi lançada em 1967 e teve como 

atualização sua faixa de frequência, que saltou de 50 MHz para 130 MHz. A grande evolução 

do sistema Intelsat veio em sua terceira versão, lançada em 1968, quando os canais de 

comunicação foram ampliados para 1200, oferecendo assim 600 chamadas telefônicas 

simultâneas e a transmissão de dois programas de TV em cores. Na sexta geração do Intelsat, 

em 1989, já era possível realizar simultaneamente 33 mil chamadas telefônicas. Em sua atual 

geração, o Intelsat 29e, que foi lançado em janeiro de 2016, possui capacidade de transmissão 

de 25 Gigabits por segundo, que podem ser usados tanto para dados, quanto para voz; e, mais 

270 transponders, responsáveis pela transmissão de sinais em Banda Ku, Banda Ka e Banda C. 

Após o lançamento do Sputnik-1, o mundo iniciou uma corrida que durou, praticamente, 

30 anos para o desenvolvimento e lançamento de diversos tipos de satélites. Com a expansão 

da pesquisa, em pouco tempo, criou-se uma classificação dos sistemas de satélite, sendo: 

satélites internacionais que pertencem a diversos governos ou consórcios; satélites que 

pertencem exclusivamente a um país; e, satélites que pertencem a empresas privadas. Na 

primeira classificação existem três conglomerados principais, sendo eles: 

 Intelsat, formado e legislado pelos Estados Unidos; 

 Intersputnik, formado pela CIS; e, 

 Eutelsat, formado em 1977 por países europeus. 

 

Na segunda classificação existe um grande número de países que lançaram seus próprios 

satélites, merecendo destaque: 

 Aussat – Sistema Nacional Australiano; 

 Arabsat – Sistema do Oriente Médio; 

 Brasilsat – Sistema de Satélites Brasileiros; 

 Insat – Sistema Indiano de Satélites; 

 Palapa – Sistema Indonésio que cobre todo o arquipélago; 

 Morelos – Sistema Mexicano de Satélites; 

 Anik – Sistema de Satélites Canadense; e, 

 France Telecom – Sistema Francês de Satélites. 

 

Na terceira classificação encontram-se grandes empresas de telecomunicações, tais 

como: AT&T, Hudges Corporation, GTE, GE Americom etc. O uso dos satélites por muito 
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tempo foi o principal meio de comunicação entres empresas, companhias de televisão e 

empresas de telecomunicação. Contudo, cabe ressaltar que toda a operação envolvida para o 

uso dos satélites é extremamente cara, principalmente no que tange a sua produção, lançamento 

e possível manutenção. Outro fator importante a se ressaltar sobre os satélites é o tempo de 

latência existente no envio das informações, que, por conta das longas distâncias que os sinais 

de rádio gastam para percorrer o espaço, acaba gerando um tempo maior de atraso, ou delay, 

entre o envio e recebimento. Por conta destes pontos, muitas empresas começaram a procurar 

soluções tecnológicas mais rápidas para a comunicação, e foi nas fibras ópticas que a solução 

foi encontrada. 

Além de servir como um meio de comunicação estável, para pontos muito distantes no 

globo terrestre, os satélites foram os grandes responsáveis também pela criação do sistema 

GPS45, que permite, através da triangulação dos satélites, posicionar geograficamente qualquer 

ponto na Terra. No início, os satélites eram usados basicamente para operações militares, 

permitindo que alvos pudessem ser melhor posicionados. Com o passar do tempo e com o 

barateamento dos equipamentos, o GPS hoje é usado para se traçar rotas entre dois pontos em 

um mapa e, mais recentemente, como uma ferramenta que pode ser usada por empresas para 

oferecer produtos e serviços a seus clientes, com base na localização dos mesmos, a chamada 

geolocalização. Este recurso é fortemente utilizado pelos mecanismos de busca, para fornecer 

ao usuário resultados mais apurados quando o mesmo procura por produtos ou serviços. 

 

7. O Telefone Celular  

Assim como outras tecnologias, a telefonia celular teve seu desenvolvimento motivada 

pela máquina da guerra. Os primeiros telefones portáteis foram o SCR-194 e o SCR-195, que 

eram rádios que trabalhavam em frequências AM, pesavam aproximadamente 12 quilos e 

possuíam uma capacidade de comunicação de até 8 quilômetros. O desenvolvimento destes 

rádios foi realizado pelo exército norte-americano, e seu uso se deu por volta de 1938 e 1945, 

sendo usados na Segunda Guerra Mundial, sendo estes primeiros modelos foram apelidados de 

walkie talkie (OLIVE DRAB, 2011). No ano de 1940 foi lançado o sucessor do SCR-194, o 

chamado SCR-300, que foi desenvolvido pela Motorola. Com um peso que variava entre 12 a 

18 quilos, o SCR-300 trabalhava com frequências FM e tinha um alcance de até 5 quilômetros. 

                                                 
45 Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global, nossa tradução. 
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De volta para as frequências AM, a Motorola desenvolveu em 1942 o primeiro telefone portátil 

que cabia na mão, o SCR-536, que pesava 2,25 quilos e tinha um alcance de até 1,6 quilômetros. 

Foi no ano de 1946, que a Bell System desenvolveu o primeiro aparelho telefônico 

móvel voltado ao público corporativo, sendo conhecido como Mobile Telephone System 

(MTS). O equipamento original pesava cerca de 37 quilos e se conectava em algumas bandas 

de frequência da AT&T, e era muito utilizado por motoristas de caminhão e repórteres de 

campo, sendo instalado dentro dos respectivos veículos. Para concorrer com a Bell System, a 

sueca Ericsson criou no ano de 1956 o chamado Ericsson's Mobile System A (BILLSTRÖM et 

al., 2006). Diferente do modelo criado pela Bell System, o modelo desenvolvido pela Ericsson 

visava o público em geral e podia ser instalado em qualquer tipo de automóvel. 

Com a evolução da eletrônica e, também, com a miniaturização dos componentes, em 

1973 a Motorola apresentou seu primeiro protótipo de telefone totalmente portátil, o 

DynaTAC46. Praticamente nove anos mais tarde, em 1982, a Nokia lançou no Japão seu 

primeiro modelo de aparelho, o Mobira Senator. Mesmo pesando quase dez quilos e 

dependendo de um veículo para sua alimentação elétrica, o Mobira Senator inaugurou o uso do 

chamado sistema de telefonia celular totalmente automatizado, popularmente chamado de 1G. 

O 1G operava sobre ondas analógicas e implementou a celularização das torres de telefonia, 

permitido que o usuário se locomovesse durante a chamada telefônica, sem que a mesma fosse 

interrompida durante a troca de antenas (KLEMENS, 2010, p. 54). Este processo ficou 

posteriormente conhecido como Roaming. O sistema celular de telefonia consiste na divisão de 

uma grande área geográfica em áreas menores, as chamadas células. Cada célula pode conter 

uma ou mais antenas de comunicação de um mesmo operador telefônico, dependendo da 

configuração adotada, como pode-se observar na figura 1. 

 

Figura 1: As diferentes configurações das células telefônicas 

 

(Fonte: KLEMENS, 2010, p. 55) 

                                                 
46 Dynamic Adaptive Total Area Coverage - Cobertura Dinâmica de Área Total Adaptativa, nossa tradução. 
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 Passados dez anos após a apresentação do protótipo do DynaTAC, a Motorola iniciou 

as vendas de seu aparelho no ano de 1983, pesando aproximadamente 1 quilo e custando na 

época cerca de U$ 4.000,00. O DynaTAC operava dentro da rede 1G americana. Mesmo com 

a miniaturização dos aparelhos, alguns fabricantes tentavam mesmo assim lançar dispositivos 

maiores, que tinham como único diferencial um maior tempo de conversação, como era o caso 

do Nokia Mobira Talkman, de 1984 (EDWARDS, 2009). Outro aparelho celular da tecnologia 

1G que merece destaque é o Motorola MicroTAC, de 1989, que foi o primeiro aparelho celular 

do tipo flip, sendo também o primeiro aparelho que cabia no bolso do usuário. 

Em 1991 se iniciou a segunda fase da telefonia celular, o 2G. Diferente da primeira 

geração, o 2G operava em modo totalmente digital, e com ele novos recursos foram adicionados 

ao telefone celular, tais como SMS47, MMS48 e a total criptografia das chamadas telefônicas, 

aumentando a confidencialidade das conversas. A tecnologia de transmissão 2G trouxe consigo 

novos protocolos de transmissão da voz e dados, dentre eles o GSM49, o EDGE50, o TDMA51 

e o CDMA52. Nesta geração merecem destaque: 

 O Motorola International 3200, de 1992, que foi o primeiro telefone a operar na 

tecnologia 2G;  

 O IBM Simon, de 1993, o primeiro smartphone touchscreen, que acumulava 

funções de pager, fax e PDA, calendário, relógio, calculadora, dentre outros;  

 O famoso Motorola StarTAC, de 1996, que possuía na época metade do tamanho 

de seus concorrentes, devido a seu sistema de flip; 

  O Nokia 9000i, de 1997, que quando aberto, apresentava um teclado físico do 

tipo QWERTY; 

  O Nokia 8810, de 1998, que foi o primeiro telefone celular que não possuía 

antena externa; 

  O Nokia 7110, de 1999, o primeiro a incorporar o protocolo WAP53, permitindo 

acesso aos primeiros serviços presentes na internet; 

                                                 
47 Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas, nossa tradução. 
48 Multimedia Messaging Service - Serviço de Mensagens Multimídia, nossa tradução. 
49 Global System for Mobile Communications - Sistema Global para Comunicações Móveis, nossa tradução. 
50 Enhanced Data rates for GSM Evolution - Taxas de Dados Ampliadas para a Evolução do GSM, nossa 

tradução. 
51 Time Division Multiple Access - Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo, nossa tradução. 
52 Code Division Multiple Access -  Acesso Múltiplo por Divisão de Código, nossa tradução. 
53 Wireless Application Protocol - Protocolo para Aplicações sem Fio, nossa tradução. 
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  O Benefon Esc!, de 1999, que foi o primeiro celular com sistema de GPS 

integrado; 

 O Sharp J-SH04, de 2000, o primeiro celular com tela colorida e câmera 

integrada de 0.1 megapixel; 

 O Sanyo 5300, de 2002, o primeiro celular estilo flip com câmera integrada; 

 O BlackBerry 5810, de 2002, o primeiro dispositivo PDA com acesso WAP; 

 O HP Jornada 928, de 2002, que foi o primeiro PDA a funcionar com sistema 

operacional Windows Mobile; e, 

 O Motorola RAZR V3, de 2004, que vendeu mais de 50 milhões de unidades no 

mundo. 

 

No ano de 2007, uma nova revolução ocorreria no mundo da telefonia celular, o 

surgimento do iPhone, da norte-americana Apple. Idealizado por Steve Jobs, o iPhone era uma 

versão totalmente repaginada do antigo smartphone IBM Simon, agora com tela colorida, alto 

poder de processamento, acesso completo a internet através de um browser, função de player 

totalmente integrado a Loja de músicas da Apple54 e, como ponto primordial, o primeiro a 

trazer uma loja de aplicativos totalmente integrada ao sistema, permitindo que os usuários do 

aparelho celular pudessem desenvolver seus próprios aplicativos e submete-los para a loja, 

gerando assim uma nova modalidade de negócio. O iPhone foi também um dos primeiros 

dispositivos a suportar a terceira geração de comunicação celular, o conhecido 3G. A tecnologia 

3G se utiliza do protocolo de transmissão de voz e dados chamado HSPA55. Merece destaque, 

em 2008, o lançamento do primeiro smartphone a trazer consigo o sistema operacional Android, 

o HTC Dream Slider. Além de recursos parecidos com o iPhone, o HTC Dream também vinha 

com aplicativos exclusivos na época para acesso a ferramentas do Google, como o YouTube e 

Gmail. 

Com a popularização dos smartphones no Brasil56 e no mundo, logo as empresas 

fabricantes de equipamentos de telecomunicação se mobilizaram, criando um novo padrão de 

comunicação mais rápido para o envio e recebimento de dados. Em 2010 foi ao ar as primeiras 

redes 4G, sendo que o primeiro aparelho celular fabricado a adotar este padrão foi o HTC Evo 

                                                 
54 Conhecida como iTunes Store 
55 High Speed Packet Access - Acesso em pacotes em alta velocidade, nossa tradução. 
56 Segundo uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, em abril de 2016, o Brasil alcançou a 

marca de 168 milhões de smartphones, um aumento de 9% em relação a 2015. O mesmo estudo projetou que até 

2018 haverão aproximadamente 236 milhões de smartphones nas mãos dos brasileiros (CAPELAS, 2016). 
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4G. Movida pela tecnologia LTE57, o 4G, em teoria, pode alcançar velocidades de até 150 

megabits por segundo para download e 50 megabits por segundo para upload. Todavia, mesmo 

em países desenvolvidos, como a Inglaterra e Estados Unidos, as velocidades entregues pelas 

operadoras não passam de 50 megabits por segundo para download e 30 megabits por segundo 

para upload.  

Por mais que o 4G ainda não seja realidade em diversas partes do mundo, incluindo o 

Brasil, já estão sendo feitos estudos e testes com o novo padrão de telefonia, o 5G. Diversas 

empresas como a Ericsson, Qualcomm, Intel, Samsung e Telefônica trabalham em paralelo para 

desenvolver o 5G e, nos primeiros testes, a incrível marca de 20 gigabits por segundo já 

conseguiu ser alcançada na transmissão de dados. A tecnologia, que é uma evolução do LTE, 

terá capacidade de suportar os mais diversos dispositivos conectados simultaneamente na 

internet, tornando-se assim uma engrenagem fundamental para possibilitar o conceito da 

Internet das Coisas. 

 Sem sombra de dúvida, o desenvolvimento do telefone celular e das redes de telefonia 

móveis foram cruciais para o crescimento da internet e da web como um todo. O autor Joseph 

Jaffe (2008, p.29) coloca que a mobilidade trazida pelos sistemas celulares junto a outros três 

fatores, Banda Larga, Buscadores e Redes, é responsável por uma revolução que vem 

acontecendo na comunicação mercadológica. A possibilidade de acesso a internet na palma das 

mãos, que era algo impensável a 20 anos atrás, hoje altera a maneira como as pessoas se 

relacionam, compram, tomam decisões e se comportam. 

 

8. A Fibra Óptica  

O desenvolvimento do telégrafo e, posteriormente, do telefone proporcionaram ao 

mundo a possibilidade da comunicação à distância. Anos mais tarde foi a vez dos sistemas de 

satélite surgirem e mais uma vez revolucionarem o processo de transmissão de informações, 

trazendo consigo a possibilidade da comunicação sem fio, atingindo distâncias de transmissão 

maiores que os sistemas de rádio e televisão podiam enviar. Com o passar dos anos, a 

popularização e barateamento destas tecnologias causaram um aumento significativo no 

número de pessoas que faziam uso destes serviços e, em pouco tempo, alguns destes canais de 

comunicação começaram a sofrer, por conta do congestionamento causado pelo alto acesso. Na 

                                                 
57 Long Term Evolution - Evolução de Longo Prazo, nossa tradução. 
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fibra óptica, o problema do congestionamento pode ser resolvido, todavia, esta não foi a real 

motivação para a criação dela. 

Como relata Ethevaldo Siqueira (1987, p. 90), o sonho para a transmissão de 

informações usando-se de sinais luminosos é antigo. O próprio Graham Bell trabalhou, quatro 

anos após a criação do telefone, em um projeto chamado fotofone, que utilizava a luz solar 

refletida para a transmissão da voz humana. Diversos estudos, em especial na física, foram 

feitos sobre a luz, suas propriedades e características. O primeiro artigo que fala sobre a 

possibilidade de se transmitir informações usando ondas luminosas, em condutores de vidro, 

data 1966, e foi escrito por Charles Kuen Kao e G. A. Hockham no ano de 1966. O trabalho 

apresentado por eles era baseado em um artigo, mais antigo, escrito por John Tyndall em 1870, 

que citava a característica da luz: conseguir seguir por um caminho obtuso através de 

determinados materiais, entre eles um pequeno jato d’água. O projeto proposto por Kao e 

Hockham só conseguiu ser comprovado em laboratório anos mais tarde, em 1970, pela empresa 

Corning Glass Works.  

O grande propulsor para o desenvolvimento das fibras ópticas foi a descoberta dos raios 

laser na década de 70, visto que o laser é uma fonte de luz forte o suficiente para conseguir 

atravessar uma fibra de vidro de grande comprimento. Fibras de vidro são basicamente 

filamentos de espessura próxima a um fio de cabelo, possuindo como matéria prima a sílica, 

nylon, silicone (SIQUEIRA, 1987, p. 89) e, mais recentemente, alguns tipos de plástico. Os 

sistemas de transmissão são basicamente compostos por três componentes: uma fonte de luz, 

um meio de transmissão e um detector (TANENBAUM; WETHERALL, 2010, p. 85). Por ser 

um material isolante, a fibra óptica não sofre nenhum tipo de interferência, que possa ser 

causada por um sinal elétrico ou então um campo magnético, o que torna as fibras um meio de 

transmissão mais confiável do que os demais, sendo eles fios de cobre ou então sistemas sem 

fio. Nos primeiros sistemas de transmissão por fibra óptica, o sinal elétrico era convertido em 

uma codificação binária, onde um pulso de luz representava o código 1 e a ausência de luz 

representava o código 0 (SIQUEIRA, 1987, p. 89). Contudo, como descreve Andrew S. 

Tanembaum e David J. Wetherall (2010, p.87), esse sistema desperdiçava muito espaço de 

banda da fibra, pois existia a necessidade de se manter os equipamentos em perfeito 

sincronismo, o que na época era algo complexo de ser realizado. Com o passar do tempo, os 

cientistas perceberam que poderiam usar outras características do sinal luminoso para a 

transmissão de informações, e começaram a explorar o chamado comprimento de onda presente 

na luz. Comprimento de onda é a representação de uma oscilação completa no espaço da 

posição (SILVA, 2015). No que tange os sinais luminosos, o comprimento de onda está 
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associado diretamente às cores, tantos as visíveis, quanto as invisíveis. A figura 2 ilustra o 

espectro de cores e seus comprimentos de onda correspondentes. 

Os cientistas que pesquisavam as fibras, perceberam que, dentro do espectro das cores, 

o infravermelho possuía uma maior quantidade de espectro disponível, se comparado com as 

cores visíveis, e, em pouco tempo, iniciou-se um processo de troca dos então usados raios laser 

por diodos emissores de luz, mais conhecidos por LED. Nos dias de hoje, o estudo e pesquisa 

das fibras está voltado no melhoramento dos equipamentos de transmissão, pois a ciência até 

agora não conseguiu atingir a velocidade máxima oferecia pelos sistemas de fibra óptica. Em 

estudos recentes, pesquisadores conseguiram atingir a marca de 255 Terabits por segundo em 

uma transmissão de fibra óptica. A título de curiosidade, com essa taxa de transferência seria 

possível se transferir um filme de 1 gigabyte em apenas 31 milissegundos (GIZMODO 

BRASIL, 2015). 

 

Figura 2: Espectro visível da luz 

 

(Fonte: FURIAN, 2015) 

 

O barateamento dos sistemas de fibra óptica possibilitaram que esta tecnologia pudesse 

ser levada diretamente à casa das pessoas, através do uso de tecnologias como FTTH58, 

FTTB59, FTTD60 e derivadas, não se restringindo apenas às grandes empresas de 

telecomunicações. Diversos países no mundo, incluindo o Brasil, já possuem a infraestrutura 

                                                 
58 Fiber To The Home, nossa tradução. 
59 Fiber To The Building, nossa tradução. 
60 Fiber To The Desktop, nossa tradução. 
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necessária para oferecer as pessoas serviços de banda larga e televisão IPTV através da fibra. 

Nos Estados Unidos destaca-se o serviço oferecido pelo Google em algumas cidades, onde se 

é possível contratar 1 gigabit de velocidade. No Brasil, o principal provedor doméstico de 

serviços de fibra é a Vivo, oferecendo velocidades de até 300 megabits por segundo a seus 

clientes. Nas áreas urbanas, a instalação de redes de fibra óptica tem se tornado uma tendência, 

pois, primeiramente, as velocidades oferecidas são superiores, se comparadas aos atuais 

serviços de internet baseados em TV por cabos e par telefônico; em segundo lugar, pelo custo 

mensal cobrado pelas operadoras, que estão se equiparando aos demais serviços de banda larga 

existentes; e, por fim, pela possibilidade da atualização do sistema da rede sem a troca do 

cabeamento existente. 

A capacidade proporcionada pela fibra óptica potencializou exponencialmente o poder 

comunicacional da internet. Independente da fibra ser ou não a principal forma de conexão dos 

usuários finais com a internet, nos dias atuais é, praticamente, impossível se navegar na grande 

rede sem que seus dados trafeguem por estes caminhos luminosos, seja dentro do seu provedor 

de acesso ou então dentro dos gigantescos data centers, que abrigam os diversos sites e serviços.  

 

9. Os Cabos Submarinos  

 Como citado anteriormente, o primeiro cabo transatlântico foi finalizado em 1858, 

conectando os Estados Unidos a Inglaterra e possibilitando naquele momento a transmissão 

telegráfica entre os dois países. Cabe, entretanto, ressaltar que esta foi a primeira 

implementação transatlântica bem-sucedida, pois antes diversos outros experimentos e testes 

foram feitos. O primeiro cabo lançado nos mares data 1850, quando John Watkins Brett, um 

engenheiro telegráfico, tentou ligar a Inglaterra ao norte da França através do chamado Canal 

Inglês61. Contudo, esta tentativa foi frustrada, pois foi utilizado no cabo um simples isolamento 

a base de borracha, que acabou se desfazendo e impossibilitou o funcionamento do mesmo. No 

ano de 1853, diversos outros cabos foram lançados ao mar, todos com um novo método de 

isolamento, interligando a Inglaterra à Irlanda, Bélgica e Holanda. O primeiro teste telegráfico 

bem-sucedido, deste tipo, ocorreu em 23 de maio de 1853, na conexão Inglaterra – Irlanda. 

Com o passar do tempo, observou-se que diversos fenômenos elétricos como a resistência62 e 

                                                 
61 English Channel. 
62 Segundo Giblisco e Monk (2016, p. 20), a resistência quantifica a oposição que um circuito impõe sobre o fluxo 

de corrente elétrica (nossa tradução). No caso dos cabos submarinos compostos por fios metálicos, quanto maior 



 43 

a capacitância63 tendiam a atrapalhar o processo de comunicação telegráfico através dos cabos 

submarinos. Por conta da tecnologia da época, a maioria dos problemas existentes na 

comunicação telegráfica intercontinental somente foi corrigida com o aprimoramento do 

telefone. 

Com o surgimento do telefone e sua rápida expansão, logo surgiu o desejo de se 

interligar as malhas telefônicas de diferentes países. O primeiro cabo telefônico intercontinental 

foi instalado em 1891, ligando a França à Inglaterra (CHESNOY, 2015, p. 119). No entanto, 

havia ainda o problema da resistência e capacitância, que impedia a instalação de cabos de 

maior distância. Somente no ano de 1906 foi que os primeiros equipamentos repetidores de 

sinal começaram a ser desenvolvidos, usando como base para seu funcionamento a chamada 

válvula termoiônica, que havia sido criada por Lee de Forest (CHESNOY, 2015, p. 120). A 

partir da criação dos repetidores telefônicos, diversos cabos começaram a ser lançados ao mar, 

conectando países como Cuba e Estados Unidos (1922), Algeria e França (1934), Austrália e 

Tasmânia (1935), dentre outros. O primeiro cabo transatlântico telefônico foi o TAT-1, ligando 

o Canadá à Escócia, tendo início seu funcionamento em 1956, possibilitando 35 chamadas 

telefônicas simultâneas. 

Com o surgimento da fibra óptica na década de 80, logo se pensou na possibilidade do 

uso da mesma nas comunicações transatlânticas. Diferente dos cabos compostos por cobre ou 

outros materiais condutores de energia elétrica, as fibras não sofrem nenhum tipo de 

interferência gerada por outros fatores externos, como campos magnéticos etc. Sendo assim, é 

possível se estender os cabos de fibra por maiores distâncias, com a menor necessidade do uso 

de amplificadores de sinal ou repetidores. A primeira fibra transatlântica instalada foi a TAT-

8, no ano de 1988, que ligava os Estados Unidos a Inglaterra e França. Sua capacidade na época 

suportava até 40.000 chamadas telefônicas simultâneas. Outro fator importante a ser 

considerado sobre as fibras ópticas é que, até o presente momento, não se conseguiu criar 

nenhum equipamento que atinja sua capacidade máxima de transmissão de dados, ou seja, as 

velocidades atuais de transmissão ainda são limitadas pelo hardware, e não pela fibra. 

                                                 
o diâmetro do cabo, maior será a resistência encontrada pela corrente elétrica para que a mesma possa atravessar 

o fio em sua totalidade (nota do autor). 
63 Segundo Giblisco e Monk (2016, p. 201), a capacidade de duas placas metálicas próximas, bem como o espaço 

presente entre as mesmas (podendo existir entre elas ar ou outro material isolante), de armazenar energia é 

conhecida como capacitância, nossa tradução. Como citado anteriormente, os cabos submarinos telegráficos 

sofriam o problema da resistência na transmissão dos dados, por conta do longo comprimento dos mesmos. Por 

isso, a solução encontrada na época foi a de se usar voltagens mais elevadas para suprir o fator da resistência. 

Entretanto, essa alta voltagem acabava transformando os cabos submarinos em imensos capacitores, o que 

degradava a qualidade do sinal enviado (nota do autor). 
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Tecnologias como o DWDM64 são as grandes responsáveis por conseguir expandir os limites 

das atuais fibras, necessitando somente a troca dos equipamentos instalados nas pontas dos 

cabos. Sendo assim, não se faz necessária a troca de um cabo submarino inteiro, quando uma 

nova tecnologia de transmissão surge. 

 Por conta de sua confiabilidade e alto poder de envio de dados, as fibras logo 

começaram a ser as pioneiras pela interconexão de diversos países através dos oceanos. Até o 

ano de 2015 eram mais de 340 cabos submarinos instalados ao redor do globo, com projetos 

abertos para a instalação de aproximadamente mais 100 cabos até o final de 2016. Dentre os 

projetos, destaca-se uma fibra que será instalada e financiada pelo Google, ligando Santos (SP) 

a Maldonado, no Uruguai. A fibra a ser instalada suportará 90 Terabits por segundo, e o projeto 

deve ser concluído até o final de 2017. Outro cabo que teve seu projeto de instalação iniciado 

em 2015 é o que vai ligar Fortaleza a Portugal (COSTA, 2014). Este projeto, em específico, foi 

principiado pela presidência brasileira depois que Edward Snowden divulgou os grampos que 

estavam sendo feitos no Brasil pela NSA65. Com esta fibra, o Brasil não dependerá das conexões 

existentes com os Estados Unidos para se comunicar com a Europa e África. 

 Os diversos aparatos e aportes tecnológicos apresentados até o momento foram, dentre 

diversos outros, responsáveis pela evolução tecnológica que trouxe a raça humana até o 

presente momento. De maneira gradativa, o ser humano se tornou, assim como citado por 

Marshall McLuhan (1996), maquino-dependente. Prova disso é o fato de países como a Bélgica 

e Japão criaram faixas exclusivas nas calçadas para quem deseja andar e digitar em seu 

smartphone simultaneamente (ED, 2015), ou ainda a criação de clínicas para a desintoxicação 

digital, que auxiliam seus visitantes a se desprender dos smartphones e da internet (MANS; 

SAWADA, 2016). O rápido avanço da tecnologia, o aumento da velocidade comunicacional e 

a miniaturização dos dispositivos estão deixando o ser humano, cada dia que passa, mais 

conectados com seus semelhantes, com as empresas e, no geral, com o mundo. Novas interfaces 

e dispositivos são criados constantemente e, assim como aconteceu como o rádio e com a 

televisão, não é possível se traçar uma linha para tentar prever o que acontecerá no âmbito 

tecnológico nos próximos anos, nos restando apenas aproveitar as tecnologias que temos em 

mãos no momento e tentar, de maneira humilde, compreender todas as mudanças que estão 

acontecendo ao nosso redor. 

 

                                                 
64 Dense Wavelength Division Multiplexing - Multiplexação Densa por Divisão de Comprimento de Onda 

(KARTALOPOULOS, 2002, p. 2, nossa tradução). 
65 National Security Agency - Agência de Segurança Nacional Americana, nossa tradução. 
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10. As redes e a internet 

Com a rápida evolução dos computadores, o homem, em pouco tempo, percebeu que 

seria de grande valia se essas poderosas máquinas66 pudessem se comunicar entre si. Junto com 

a evolução do computador, diversas outras tecnologias tiveram que evoluir para que a 

comunicação pudesse acontecer. Dentre elas, destaca-se a criação das linhas telefônicas 

digitais, no ano de 1958 (BELLAMY, 2000, p. 56). A mudança do sinal analógico para o sinal 

digital possibilitou às companhias telefônicas, em um primeiro momento, a capacidade de 

transportar mais de uma chamada, simultaneamente, em um mesmo fio, aumentando assim, 

exponencialmente, a capacidade do cabeamento telefônico já existente. Anos mais tarde, a 

existência das linhas telefônicas digitais foi o grande ponto de partida para a transmissão de 

dados entre diferentes dispositivos computacionais. A primeira rede de computadores 

documentada chamava-se SAGE (Semi-Automatic Ground Environment67), sendo 

desenvolvida pela IBM no ano de 1953. Criada para detectar bombas nucleares oriundas da 

Rússia, o SAGE interligava 23 centros de computação nos Estados Unidos, enviando 

informações em tempo real sobre radares e demais sistemas balísticos (REDMOND; SMITH, 

2000, p. 160). Mesmo sendo um sistema pioneiro, o SAGE trouxe consigo características que 

até hoje são utilizadas nas redes, como o conceito de multiusuário simultâneo. Outro sistema 

também desenvolvido pela IBM e já citado, neste trabalho, foi o SABRE, responsável pelo 

controle das transações de compra e reserva de passagens aéreas da American Airlines.  

Com o aumento do número de computadores e da possibilidade da conexão do mesmo 

com redes remotas, a demanda por linhas telefônicas aumentou drasticamente. A fim de reduzir 

os custos de utilização das linhas telefônicas, surgiram em 1968 os primeiros sistemas de 

multiplexação de dados, os chamados multiplexadores. Através de um processo chamado FDM 

(Frequency Division Multiplexing68), passou a ser possível se conectar simultaneamente até 15 

computadores utilizando uma mesma linha telefônica. Meses mais tarde, surgiram versões 

aprimoradas dos sistemas FDM, permitindo então até 45 computadores em uma mesma linha 

telefônica. Em pouco tempo, as companhias telefônicas perceberam o valor presente nos 

sistemas FDM, e começaram a utilizar internamente os mesmos em suas centrais telefônicas 

                                                 
66 É interessante observar que, mesmo nos primórdios da computação, a velocidade dos computadores quase 

sempre estava de acordo com as necessidades da época. Um dos poucos sistemas que durante um período de tempo 

ficou em desconformidade com a velocidade dos computadores foi o de previsão do tempo (nota do autor). 
67 Ambiente de Solo Semiautomático, nossa tradução. 
68 Multiplexação por Divisão de Frequência, nossa tradução. 
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(TANENBAUM; WETHERALL, 2010, p. 117). Em 1969 era inaugurado o projeto da Agência 

de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos69, que ficou conhecido como 

ARPANET70. Diferente de outros modelos de rede até então criados, a ideia da ARPANET era 

de ser uma rede que não dependesse da marca e modelo do computador, bem como seu sistema 

operacional. Em sua primeira versão, a ARPANET utilizava equipamentos conhecidos por IMP 

(Interface Message Processor71), que eram conectados aos computadores e também às linhas 

telefônicas, sendo estes os responsáveis pela comunicação entre os computadores. O primeiro 

teste de comunicação foi feito no dia 29 de outubro de 1969, quando o professor Leonard 

Kleinrock, da Universidade da Califórnia, tentou enviar uma mensagem para o programador 

Bill Duvall, do Instituto Stanford de Pesquisa (CBS NEWS, 2014). Dos anos de 1969 a 1975, 

foram instalados 57 IMPs nos Estados Unidos, lingando bases militares e universidades. Em 

1972, o cientista Robert Elliot Kahn se juntou ao projeto da ARPANET, e um de seus primeiros 

desafios foi estabelecer uma conexão baseada em pacotes72 entre um satélite e uma estação 

terrestre. Após diversas análises, Robert Kahn percebeu que, para que isso pudesse funcionar, 

deveria ser criado um protocolo de comunicação que: 

 Possuísse uma arquitetura aberta, onde qualquer outro tipo de rede pudesse se 

conectar a ele, através de equipamentos conhecidos por gateways, que 

posteriormente foram chamados de roteadores; 

 Não possuísse um ponto central, assim, em caso de falhas, somente parte da rede 

ficaria fora do ar; e, 

 Conseguisse recuperar e reenviar informações que foram perdidas, durante o 

processo de comunicação. 

Um ano mais tarde, em 1973, o cientista Vinton Gray Cerf se juntou a Robert Kahn, e 

juntos criaram o protocolo que ficou conhecido como TCP - Transmission Control Protocol73. 

                                                 
69 Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA. 
70 Advanced Research Projects Agency Network. 
71 Interface de Processador de Mensagens, nossa tradução. 
72 No modelo de conexão orientado a pacotes, também conhecido por comutação por pacotes, os dados, após 

serem fragmentados para seu envio, podem tomar diferentes caminhos (rotas) até chegar ao destinatário. Em caso 

de falha em algum ponto da comunicação, os equipamentos de rede podem ser reconfigurados - manualmente ou 

automaticamente - para que o dado possa seguir por um caminho alternativo. Este modelo de transmissão de dados 

foi idealizado pelos conceitos criados por Leonard Kleinrock, Paul Baran, Donald Davies e Lawrence Roberts 

(CERF, 1991, p. 74). 
73 Protocolo de Controle de Transmissão, nossa tradução. 
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Utilizando o modelo de conexão orientado a pacotes74 - modelo que se divergia 

tecnologicamente do então utilizado modelo de conexão orientado à circuitos75 -, Vinton Cerf 

e Robert Kahn conseguiram realizar a comunicação de um satélite com uma base terrestre 

ligada à ARPANET, expandindo assim o domínio da rede. Em 1974, o protocolo TCP foi 

revisado, e então a primeira RFC, que é o documento técnico que especifica o funcionamento 

interno do protocolo, foi oficialmente publicada76. Em 1977, o TCP passou a ser testado em 

conjunto com o então criado protocolo IP - Internet Protocol -, sendo que, em março de 1982 

o Departamento de Defesa dos Estados Unidos definiu como padrão o TCP/IP para toda a 

infraestrutura de redes bélicas dos Estados Unidos. Em 1983, o governo americano criou uma 

rede independente para sua comunicação militar, conhecida como MILNET. Entre 1985 e 1986, 

a ARPANET passou a se chamar NSFNET, conectando diversos centros de pesquisa e 

universidades e, anos mais tarde, passou a ser chamada de internet, sendo aberta ao público em 

geral. 

Em pouco tempo, a internet começou a extrapolar seus limites geográficos, espalhando-

se por praticamente todos os países ao redor do globo. Junto a sua expansão, novas tecnologias 

de transmissão foram desenvolvidas, aumentando a velocidade do acesso; e, tecnologias sem 

fio foram aperfeiçoadas para o acesso remoto. Recentemente, em 2014, o Brasil atingiu a marca 

de mais da metade dos seus domicílios com acesso à grande rede, em um cenário que se fez 

existir graças a expansão das vendas dos smartphones. Segundo o PNAD 2014 - Pesquisa 

Nacional Por Amostra de Domicílios -, a cada cinco casas, quatro delas utilizavam-se de 

smartphones para acessar a internet (GOMES, 2016). Esta informação contrasta, de maneira 

drástica, com o ranking publicado em março de 2016 pela Fundação PROCON SP77, onde 

observa-se que, no ano de 2015, três das principais empresas de telefonia do Brasil - Claro, 

TIM e Vivo - encontravam-se nas primeiras posições de um ranking formado pelas 50 empresas 

que mais tiveram reclamações junto à instituição (FUNDAÇÃO PROCON SP, 2016). Desta 

                                                 
74 O modelo de conexão orientado a pacotes foi proposto pelo pesquisador Paul Baran no ano de 1962. Este novo 

modelo de funcionamento das redes tinha como objetivo aumentar a redundância presente nas comunicações. Para 

tal, Baran propunha a não existência de um ponto central de controle da rede, tornando a mesma decentralizada, 

sendo capaz de operar mesmo quando um de seus pontos ficasse indisponível (BARAN, p. 2, 1962, nossa 

tradução). 
75 O modelo de conexão orientado a circuitos, também conhecido por comutação de circuitos, muito se parece 

com o modelo adotado pelas companhias telefônicas. Desta maneira, o dado que será enviado tende a sempre 

percorrer um único caminho pré-definido. Isso torna-se um empecilho em caso de mal funcionamento ou parada 

total do circuito de comunicação. (CERF, 1991, p. 74). 
76 RFC 675. 
77 Programa de Proteção e Defesa do Consumidor. 
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maneira, nota-se que, por conta do rápido crescimento da venda de telefones do tipo 

smartphone, as operadoras telefônicas não tiveram tempo ou não investiram o suficiente para 

o crescimento da malha telefônica celular, prejudicando assim o cliente final, que sofre por 

conta da ausência de sinal, pela péssima velocidade de navegação entregue ou ainda pela 

dificuldade de se executar uma simples ligação. Sendo assim, não basta o país reduzir a 

tributação fiscal das empresas fabricantes de smartphones e computadores, a fim de viabilizar 

a redução dos valores para o consumidor final, o país deve, através dos órgãos responsáveis, 

incentivar a melhoria das tecnologias de transmissão, tanto sem fio como cabeadas, e fiscalizar 

de maneira incisiva as operadoras de telecomunicação, de modo que as mesmas entreguem de 

maneira satisfatória seus serviços a um preço justo, possibilitando que o acesso a informação 

aconteça não somente em número de smartphones, computadores e pessoas, mas 

principalmente em qualidade. 

Do telégrafo mecânico até os dias de hoje, se passaram pouco mais de dois séculos. 

Neste curto período histórico, o homem conseguiu evoluir as suas tecnologias, em especial as 

tecnologias da comunicação, em uma velocidade inacreditável, tornando o globo um lugar 

menor. As barreiras geográficas do passado não existem mais, e a comunicação à longas 

distâncias passa a ser uma constante na vida das pessoas em geral. Após a leitura deste capítulo, 

pode-se observar que as diversas tecnologias citadas foram se moldando aos avanços da 

eletrônica, tendo seus tamanhos e preços modificados. Outro ponto de observação interessante 

a se fazer é que, por mais que na atualidade os telefones celulares dominem o mercado da 

comunicação móvel, não foi decretada a “morte” da telefonia fixa. Tal informação se consolida 

pela existência do telégrafo, que na atualidade serve como fonte redundante de comunicação 

para os serviços militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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DO COMPUTADOR ANALÓGICO AO DIGITAL 

 

A necessidade do homem em poder executar cálculos complexos de maneira simples é 

tão antiga quanto a própria história da humanidade. Registros apontam que os primeiros ábacos 

surgiram entre os anos de 2700 e 2300 A.C. (IFRAH, 2002, p. 11). Com a evolução de diversas 

tecnologias, hoje, os portáteis smartphones conseguem executar milhares de operações 

(cálculos) por segundo, possibilitando que as pessoas consigam usar seus aplicativos preferidos, 

jogos, acessar mídias sociais etc., tudo na palma da mão, em qualquer lugar e a qualquer 

momento. Do ábaco ao smartphone se passaram mais de quatro mil anos, e neste imenso 

período de tempo o mundo como um todo se transformou, e, junto com ele, as tecnologias 

voltadas aos cálculos e a computação. Este capítulo visa explicitar os principais eventos 

históricos, bem como os cientistas envolvidos, que contribuíram para a evolução da 

computação. Para a fundamentação deste capítulo, é abordada a história das primeiras máquinas 

de calcular, dos primeiros computadores elétricos, dos computadores digitais e também a 

história dos grandes fabricantes de computadores pessoais. 

 

1. As Primeiras Máquinas de Calcular 

 Tanto o ábaco quanto a régua de calcular foram instrumentos criados pelo homem com 

o objetivo básico de auxiliar na árdua tarefa de se efetuar cálculos matemáticos. Todavia, ambos 

dispositivos operam de maneira totalmente manual, ou seja, para que se possa efetuar uma soma 

em um ábaco, por exemplo, precisa-se conhecer, primeiramente, a técnica empregada para que 

a soma seja efetuada e, por seguinte, mover manualmente os elementos de contagem nele 

presentes (fichas, bolas, contas e afins). A primeira máquina mecânica automática propriamente 

dita foi a Pascalina, criada em 1642 por Blaise Pascal (LEITE, 2006, p. 2). Para funcionar, a 

Pascalina era composta por engrenagens e discos que, quando em movimento, conseguiam 

efetuar somas ou subtrações, e o resultado era exibido através de um mostrador parecido com 

o que se encontra nas bombas de combustível, presente nos postos.  

  Com o sucesso trazido pela Pascalina, logo diversos cientistas, inventores e 

matemáticos da época começaram a focar seus esforços em máquinas de cálculo automáticas, 

até que em 1673 o alemão Gottfried Wilhelm Leibniz criou a primeira calculadora mecânica 

portátil (LEITE, 2006, p. 3). O projeto criado por Leibniz muito se assemelhava ao projeto da 
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Pascalina, todavia o mesmo conseguia efetuar as quatro operações matemáticas básicas e, para 

que os cálculos pudessem ser efetuados de maneira mais rápida, dispunha de uma alavanca 

auxiliar, que acelerava as engrenagens envolvidas nos processos matemáticos, antecipando 

desta maneira a velocidade dos cálculos. Além da calculadora, Leibniz ficou posteriormente 

conhecido por aperfeiçoar o chamado sistema binário, base da computação digital atual. 

 A grande revolução que ocorreria no campo tecnológico após a criação das calculadoras 

por Pascal e Leibniz se deu somente em 1802 (LEITE, 2006, p. 3), quando o francês Joseph 

Marie Jacquard encontrou, baseado na periodicidade de suas tarefas laborais, uma nova maneira 

de trabalho, onde as máquinas poderiam operar seguindo uma programação variável. Jacquard, 

que era tecelão, trabalhava na tecelagem de sua família e, desde criança, sentia-se muito 

incomodado com a tarefa que lhe fora conferido, a qual ele deveria ficar alternando os diversos 

novelos de linha coloridos dos teares, de modo a formar o desenho que havia sido encomendado 

para aquele determinado tecido (DELVE, 2007, p. 98).  

Com o passar do tempo, Jacquard percebeu que a tarefa que ele executava era sempre 

sequencial, e, se ele conseguisse de alguma maneira programar o tear para executar aquela 

tarefa, necessitaria somente acompanhar o funcionamento da máquina, reduzindo assim sua 

carga de esforço. Todavia, Jacquard entendia que não poderia fabricar um tipo de tear para cada 

desenho ou combinação de cores que lhe fosse solicitado, sendo assim, sua invenção deveria 

receber de alguma maneira uma espécie de programação e, com base nela, executar os passos 

para a produção do tecido. Usando como base os teares criados por Basile Bouchon (1725), 

Jean Baptiste Falcon (1728) e o modelo de automação de tarefas desenvolvido por Jacques 

Vaucanson (1740) (RAZY, 1913, p. 120), Jacquard desenvolveu um novo modelo de tear que 

podia ler as instruções de cor e posição dos fios através de um cartão de papel perfurado e 

reproduzi-los automaticamente, tornando-se esta a primeira máquina do tipo programável da 

história.  

 Um novo passo seria dado na história das máquinas de calcular em 1822, com a criação 

da chamada Máquina Diferencial pelo cientista inglês Charles Babbage (LEITE, 2006, p. 4). 

Babbage, que foi estudante de Cambridge (e posteriormente professor), lar de Sir Isaac Newton, 

sempre se interessou pelo campo da matemática. Ainda estudante, fundou, junto com dois 

amigos, John Herschel e George Peacock, a chamada Sociedade Analítica, a fim de promover 

a matemática a todo continente e reformular o uso da matemática newtoniana utilizada na 

universidade (GLEICK, 2013, p. 76).   

 Durante um de seus trabalhos para a Universidade, Babbage e Herschel perceberam que 

a construção de tabelas logarítmicas era um trabalho muito demorado e penoso, e que talvez 
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aqueles cálculos pudessem ser executados de maneira automática por uma máquina. Iniciava-

se ali o desenvolvimento da primeira grande criação de Babbage, a Máquina Diferencial, que 

tinha como principal objetivo conseguir resolver de maneira automática equações polinomiais 

complexas. O primeiro protótipo construído por ele possuía quase cinco metros cúbicos de 

tamanho, pesava aproximadamente quinze toneladas e possuía em torno de vinte e cinco mil 

peças (GLEICK, 2013, p. 84). Como diversas peças da Máquina Diferencial eram feitas 

artesanalmente, o projeto tornou-se inviável de ser fabricado em larga escala, e Babbage acabou 

desistindo da ideia momentaneamente. 

 No ano de 1840 Charles Babbage conheceu Augusta Ada Byron King, a famosa 

Condessa de Lovelace (GLEICK, 2013, p. 89). Filha de um poeta e de uma matemática, Ada 

desde criança sempre se interessou pela área das exatas. Por ser proibida de estudar em 

universidades, ela contava com o auxilio de tutores para avançar em seus estudos. Foi na Galeria 

Nacional de Ciência Prática que Ada conheceu Babbage, onde ambos observavam o 

funcionamento de um tear automatizado de Jacquard. Ao se relacionar com a jovem condessa, 

Babbage logo percebeu seu potencial e começou a falar com ela sobre seus inventos. Dentre 

eles, Ada se interessou por um projeto inacabado, a chamada Máquina Analítica. 

 Muito a frente de seu tempo, a Máquina Analítica possuía as mesmas características dos 

atuais computadores. Em seu projeto, Babbage propôs um sistema onde a entrada e a saída dos 

dados eram feitas através de cartões perfurados, utilizando-se do mesmo modelo criado por 

Jacquard. A máquina possuía um sistema de memória mecânica para o armazenamento de 

determinados números, a fim de auxiliar a resolução dos problemas. Esses números foram 

batizados, por Babbage, de variáveis. Por fim, a máquina possuiria uma espécie de cérebro que 

seria o responsável por ler as instruções (o programa), que deveria executar, processar os 

valores imputados e dar o resultado obtido através da perfuração de cartões.  

Confiando nos conhecimentos matemáticos de Ada, Babbage a ensinou todo o 

funcionamento teórico da máquina, de modo que ela pudesse criar seus próprios programas 

para a Máquina Analítica. Usando de toda sua capacidade, Ada desenvolveu os primeiros 

algoritmos computacionais para a Máquina Analítica e também escreveu, dentre vários, um 

programa que era capaz de calcular a chamada sequência numérica de Bernoulli78 (GLEICK, 

                                                 
78 A sequencia de Bernoulli, criada Jacob Bernoulli, é um dos mais importantes processos aleatórios em 

probabilidade. Essencialmente, o processo é a abstração matemática do lançamento de moedas, mas devido à sua 

ampla aplicabilidade, é geralmente indicado em termos de uma sequência de ensaios genéricos, nossa tradução 

(THE UNIVERSITY OF ALABAMA IN HUNTSVILLE, 2014). 
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2013, p. 97). Infelizmente, Babbage faleceu no ano de 1871, não tendo a oportunidade de ver 

sua Máquina Analítica finalizada. 

 

 

2. Primeiros Ensaios de Computadores Elétricos 

Impulsionados pelo sonho de Babbage de criar máquinas que pudessem efetuar cálculos 

complexos em alta velocidade, diversos cientistas voltaram seus estudos para essa área. Dentre 

eles, destacou-se Vannevar Bush, um norte-americano nascido em Chelsea, Massachusets, no 

dia 11 de março de 1890. Bush conseguiu seu mestrado em Engenharia Elétrica em 1913, pela 

Universidade de Tufts, e iniciou sua carreira como engenheiro de testes dentro da General 

Eletric (ZACHARY, 1997, p. 28). Em 1914, Bush conseguiu seu título de doutor no 

Massachusets Institute of Technology (MIT), onde cinco anos mais tarde passou a fazer parte 

do corpo docente.  

Em 1925, o engenheiro havia criado uma linha de pesquisa sobre computadores 

analógicos dentro do MIT, conseguiu finalizar seu primeiro projeto de calculadora mecânica, 

que era capaz de executar operações matemáticas simples, de maneira muito mais eficiente que 

os mecanismos da época. Baseando-se nas ideias de Babbage, Bush tentava remodelar a 

Máquina Diferencial, utilizando eletricidade para mover as engrenagens e roldanas da mesma. 

Foi no ano de 1931 que Vannevar finalizou seu projeto do Analisador Diferencial, que era capaz 

de resolver equações diferenciais, integrais, soma, subtração, multiplicação e divisão de 

maneira rápida e com baixa tolerância a erros. O projeto do Analisador Diferencial foi bastante 

usado na época da Segunda Guerra Mundial, onde era utilizado para o cálculo de lançamento 

balístico. Anos mais tarde, em 1946, Bush criou uma segunda versão desse Analisador, usando 

fitas de papel perfurado para a entrada e saída dos dados (ZACHARY, 1997, p. 3).  

Durante a criação de seu Analisador Diferencial, ele havia focado seus estudos em um 

elemento que estava ganhando espaço, o chamado microfilme79. Fascinado com o poder de 

armazenamento e recuperação das informações contidas nos microfilmes, Bush propôs ao FBI80 

a construção de um equipamento capaz de consultar até mil impressões digitais em um minuto, 

projetando as mesmas em uma tela. Mesmo sem a aprovação para a construção de seu 

dispositivo, Bush deu continuidade ao projeto, batizando-o de Rapid Selector (ZACHARY, 

                                                 
79 Juarez Bahia (2015, p. 218) define o microfilme como um método de reprodução em tamanho reduzido, por 

meio de microfilmagem, de qualquer documento. Sua leitura se faz por meio de um projetor ou visor especial, 

denominado leitor[...]. Um só fotograma permite o registro de várias páginas.  
80 Federal Bureau of Investigation - Departamento Federal de Investigação, nossa tradução. 
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1997, p. 76). Com o passar do tempo, percebeu que seu Rapid Selector poderia evoluir para um 

equipamento mais sofisticado, sendo capaz de realizar funções que iriam além do que existia 

em sua época. Em julho de 1945, ele publicou na revista The Atlantic um artigo nomeado As 

We May Think, onde descrevia uma máquina teórica chamada memex, baseada no uso dos 

microfilmes, capaz de armazenar todos os livros, músicas, registros e comunicações, através de 

mecanismos que permitissem consultas com uma velocidade excepcional e flexibilidade 

(BUSH, 1945). Bush projetou o memex para operar através de uma indexação associativa, onde 

os documentos seriam ligados entre si através de links. Todo seu projeto foi concebido tendo 

como base o funcionamento básico do cérebro humano, assim as informações poderiam ser 

associadas entre si, através dos links hierárquicos ou ainda por associações independentes 

criadas pelos usuários. Assim como Babbage, Vannevar Bush estava muito além do seu tempo 

e não pode ver seu memex em funcionamento, mas sua contribuição foi, sem sombra de dúvida, 

muito expressiva para a posterior criação da web. 

Dentre os diversos alunos que Vannevar Bush teve em sua carreira como docente, 

merece destaque o nome do já citado Claude Elwood Shannon. Nascido em 30 de abril de 1916, 

Shannon criou-se no estado de Michigan, nos Estados Unidos (NEW YORK UNIVERSITY, 

2015). Em 1932, ele ingressou na Universidade de Michigan, onde se graduou em 1936 como 

engenheiro e matemático. Foi nessa época de sua vida acadêmica, que Shannon conheceu o 

trabalho de George Boole. Ainda no ano de 1936, ele começou seu mestrado no MIT, onde 

conheceu o professor Vannevar Bush e seu analisador diferencial. No período em que 

pesquisava o analisador diferencial e seus circuitos complexos, Shannon, utilizando-se dos 

conceitos lógicos estudados por Boole, projetou um sistema de circuitos elétricos comutáveis, 

que poderia ser aplicado a sistemas telefônicos para a interconexão das centrais, simplificando 

a organização das mesmas, que era baseada na época em relés81 elétrico-mecânicos. Sobre este 

estudo, Shannon escreveu em 1937 sua dissertação de mestrado, que se intitulava A Symbolic 

Analysis of Relay and Switching Circuits (SHANNON, 1937). Pouco tempo depois ele 

conseguiu expandir seu estudo, mostrando que seus circuitos comutados podiam solucionar 

todos os problemas que a álgebra Booleana podia resolver. 

O uso de switches elétricos para a implementação da lógica em circuitos, tornou-se um 

conceito fundamental para o funcionamento dos computadores eletrônicos digitais. Por este 

motivo, o trabalho de Claude Shannon transformou-se em uma das bases para a construção e 

                                                 
81 Relés são uma espécie de interruptor eletromecânico que podem ser controlados remotamente. Seu 

funcionamento baseia-se em eletroímãs que, usando o poder da atração, podem acionar ou parar outros circuitos 

elétricos (ABDELMOUMENE; BENTARZI, 2014, p. 92). 
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design de circuitos digitais, e ganhou forte reconhecimento pela comunidade científica durante 

a Segunda Guerra Mundial. Motivado por Vannevar Bush, Shannon conseguiu seu título de 

doutor pelo MIT no ano de 1940, defendendo sua tese intitulada An Algebra for Theoretical 

Genetics (SHANNON, 1940). No mesmo ano, ele se inscreveu como pesquisador no Institute 

for Advanced Study, localizado em Princeton, Nova Jersey, onde teve a oportunidade de 

compartilhar suas ideias com renomados cientistas como John von Neumann, Hermann Weyl, 

Kurt Gödel e, ocasionalmente, com Albert Einstein.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, Shannon foi convidado a trabalhar na Bell Labs, 

onde estavam sendo desenvolvidos sistemas de controle de artilharia e projetos envolvendo 

criptografia. Nesta época, ele conheceu o matemático britânico Alan Turing, que havia viajado 

para os Estados Unidos a fim de compartilhar seus conhecimentos sobre comunicação 

criptografada com o exército norte-americano. Foi nessa época que Turing apresentou a 

Shannon seu trabalho intitulado Universal Turing Machine, que o impressionou muito. Assim 

como citado no capítulo 01, ainda trabalhando na Bell Labs, Shannon publicou, em 1948, um 

memorando no jornal interno da Bell Labs, intitulado A Mathematical Theory of 

Communication. Neste documento, composto por duas partes, Shannon abordou o problema 

explicando como uma informação pode ser codificada da melhor maneira possível, antes de ser 

enviada. Para tal, Shannon baseou-se no trabalho de Norbert Wiener82 chamado Teoria da 

Probabilidade, que foi aplicada diretamente em algumas das teorias da comunicação. Como 

resultado, ele desenvolveu um importante conceito que ficou conhecido como entropia da 

informação, ou seja, uma unidade de medida para uma quantidade de dados contida dentro de 

uma informação.  

Ainda em 1948, Claude publicou sua teoria em um livro com mesmo título, A 

Mathematical Theory of Communication, mas, desta vez, em parceria com Warren Weaver, que 

ajudou na adaptação do texto para pessoas que não eram especialistas. Weaver ressaltou no 

texto modificado, que a palavra informação, presente nas teorias da comunicação, dizem 

respeito não ao que você fala, mas ao quanto você pode falar. O conceito criado por Shannon 

criou muita repercussão no mundo acadêmico, tanto de maneira positiva, quanto negativa. 

Contudo, sua Teoria Matemática da Comunicação serviu posteriormente como base para o 

desenvolvimento de duas áreas da Ciência da Computação: o Processamento de Linguagem 

Natural - Natural Language Processing, que trabalha a comunicação homem-máquina através 

                                                 
82 Norbert Wiener foi um matemático norte-americano que contribui, junto de outros cientistas, para a criação do 

conceito da cibernética.  
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da linguagem natural do ser humano; e, a Linguística Computacional - Computational 

Linguistics, que estuda as caraterísticas matemáticas da comunicação humana e serve como 

auxílio na criação das interfaces homem-máquina.  

Outro notável cientista, que merece enfoque neste estudo, é o inglês Alan Mathison 

Turing, que nasceu no dia 23 de junho de 1912 na cidade de Londres. Desde criança, Turing já 

mostrava seu amor e aptidão pela matemática, fator que chamava a atenção de seus professores 

da escola. De 1931 a 1934, ele estudou na escola King's College, localizada em Cambridge, 

onde recebeu as honras de melhor aluno da turma no campo da matemática. No ano de 1936, o 

inglês publicou um artigo intitulado On Computable Numbers, with an Application to the 

Entscheidungs problem83 (TURING, 1936), que propunha uma reformulação do modelo de 

prova de limite do matemático Kurt Friedrich Gödel, trocando o antigo modelo de linguagem 

formal aritmético-baseada, por um dispositivo simples hipotético, o qual foi chamado de 

Máquina de Turing (também conhecida como Máquina Universal de Turing). Este dispositivo 

hipotético seria capaz de realizar qualquer tipo de cálculo matemático, desde que fosse 

representado no formato de um algoritmo84.  

Em 1938, Turing conseguiu seu título de doutor pela universidade de Princeton, 

defendendo sua tese intitulada Systems of Logic Based on Ordinals85 (TURING, 1938), a qual 

ele propunha o conceito da lógica ordinal e, também, o conceito de computação relativa, sendo 

que as Máquinas de Turing teriam seu poder de processamento potencializado por um 

componente chamado oráculo, permitindo assim a execução de algoritmos, que não poderiam 

ser processados pela Máquina de Turing. No período da Segunda Guerra Mundial, ele trabalhou 

junto ao governo britânico, com o propósito de conseguir decifrar as mensagens usadas pelo 

exército alemão, que eram feitas através de um dispositivo chamado Máquina Enigma, a qual 

possuía a capacidade de criptografar e descriptografar as mensagens enviadas e recebidas, 

através do uso de uma senha, que era alterada diariamente pelo exército alemão. Para tal, 

Turing, juntamente com o matemático Gordon Welchman, projetou e construiu uma máquina 

que foi batizada de Bombe, que, através de diversas operações matemáticas complexas, era 

capaz de decifrar o conteúdo das mensagens, independente da senha utilizada pelo exército 

                                                 
83 Sobre Números Computáveis, uma aplicação para os problemas de decisão, nossa tradução. 
84 [...] algoritmo é qualquer procedimento computacional bem definido que pega algum valor, ou um conjunto de 

valores, como entrada de dados e produz um outro valor, ou conjunto de valores, como saída de dados. Um 

algoritmo é, assim, uma sequencia de passos computacionais que transforma a entrada de dados em uma saída de 

dados. Nós podemos visualizar um algoritmo como uma ferramenta para um problema computacional bem 

especificado. [...] Um algoritmo descreve um procedimento computacional específico para se alcançar a relação 

entre entrada e saída de dados (CORMEN et al., 2009, p. 5, nossa tradução). 
85 Sistemas de lógica baseada em números ordinais, nossa tradução. 
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alemão. De dessa máquina, o exército britânico conseguia saber, com antecedência, onde 

seriam feitos os ataques do exército alemão, podendo assim evacuar áreas e planejar ofensivas 

militares com maior precisão. Além do Bombe, Turing também contribuiu com o 

aperfeiçoamento de sistemas navais para o lançamento de misseis.  

 

 

3. ENIAC, EDVAC, John von Neumann e os primeiros computadores 

Com o avanço das pesquisas nos campos da Engenharia e da Eletrônica, o sonho da 

construção dos primeiros computadores totalmente eletrônicos foi se tornando realidade. E 

finalmente no ano de 1943, iniciou-se o projeto de construção daquele que viria a ser 

oficialmente reconhecido como o primeiro computador digital da humanidade, o ENIAC - 

Electronic Numerical Integrator And Computer86, que foi financiado pelo exército norte-

americano a um custo equivalente a 487 mil dólares (DALAKOV, 2016). O projeto do ENIAC 

foi desenvolvido pelo físico John William Mauchly e pelo engenheiro eletrônico John Adam 

Presper Eckert Jr., e teve o início de suas operações no ano de 1955. Dentro no ENIAC era 

possível se encontrar aproximadamente 17.468 válvulas de tubo, 7200 cristais de diodo, 10.000 

capacitores, 70.000 resistores e mais de 5 milhões de pontos de solda feitos a mão, pesando em 

sua totalidade aproximadamente 27 toneladas, que estavam dispostas em salas que ocupavam 

uma área de 167 metros quadrados e consumia mais de 150 quilowatts de energia elétrica 

(FREE DICTIONARY, 2016).  

A entrada e a saída dos dados no ENIAC eram feitas através de cartões perfurados, 

seguindo um padrão criado pela IBM e, nesse primeiro momento, o computador não dispunha 

de um sistema de armazenamento de dados. A programação do mesmo era feita através da 

conexão de cabos elétricos, pois, diferente dos computadores atuais, podia-se dizer que o 

ENIAC era um enorme conglomerado de diversas calculadoras, cada uma com apenas uma 

função matemática específica. Sendo assim, quando se desejava que o computador realizasse 

algum tipo de equação era necessário interligar, manualmente, suas diversas unidades de 

cálculo através dos cabos, seguindo rigorosamente a ordem das operações matemáticas. Por 

conta desta estrutura modular, o ENIC possuía mais de 1200 entradas e saídas de cabos, o que 

tornava sua operação extremamente complexa de ser executada (CRUZ, 2013). Por ser um 

                                                 
86  Computador Integrador Numérico Eletrônico, nossa tradução. 
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projeto que contava com financiamento do exército, o ENIAC foi durante muito tempo utilizado 

para o cálculo de balística e, também, para o cálculo de possíveis armas termonucleares. 

Durante o processo de construção do ENIAC, em 1944, John Mauchly e John Eckert 

tiveram a ideia de criar um segundo modelo de computador, que viria suprir as necessidades 

existentes no seu primeiro projeto. Este segundo projeto que fora batizado de EDVAC 

(Electronic Discrete Variable Automatic Computer87) contou com a participação de um icônico 

cientista, o matemático húngaro-americano John von Neumann. Nascido em 1903, em 

Budapeste, Hungria, von Neumann, desde cedo, se encantou pela matemática, e, aos oito anos 

de idade, já calculava com facilidade equações diferenciais e integrais. Foi nesta idade que von 

Neumann ingressou na escola Fasori Evangelikus Gimnázium, uma das melhores escolas da 

Hungria, que atendia somente a elite da sociedade naquela época. Aos quinze anos de idade, 

ele já estudava cálculo avançado e quando chegou aos dezenove anos, já havia publicado dois 

artigos seminais no campo da matemática. Como a matemática não era financeiramente 

rentável, von Neumann se matriculou no curso de Engenharia Química na Universidade de 

Berlim no ano de 1923 e, simultaneamente, mesmo sem possuir graduação, se inscreveu no 

programa de doutorado da Universidade Pázmány Péter, em Budapeste (MACRAE, 1999, p. 

50). 

Em 1929, von Neumann já havia publicado mais de 32 artigos, mantendo uma meta de 

um artigo publicado por mês. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, Neumann se mudou 

para os Estados Unidos, onde, assim como Shannon e Turing, ajudou o governo norte-

americano com o desenvolvimento de sistemas bélicos. Porém, foi no ano de 1945 que von 

Neumann viria a revolucionar a história da computação, quando o mesmo publicou seu artigo 

intitulado The First Draft of a Report on the EDVAC. Neste artigo, ele descrevia a arquitetura 

de um computador digital, que destacava a presença de uma Unidade de Processamento Central 

a conhecida CPU, que seria composta por uma Unidade Lógico Aritmética, ou ULA; uma 

Unidade de Controle, que seria o centro de operação da CPU; uma Unidade de Memória, onde 

poderiam ser armazenados dados e instruções de processamento; e, dispositivos de entrada e 

saída de dados. A figura 3 ilustra a arquitetura proposta por von Neumann. 

A arquitetura proposta por von Neumann baseia-se principalmente nas ideias trazidas 

por Allan Turing em seu artigo On Computable Numbers, with an Application to the 

Entscheidungs problem, já citado. Sendo assim, dispositivos que fazem uso desta arquitetura 

podem realizar diferentes tarefas, visto que sua CPU é capaz de realizar as mais diversas 

                                                 
87 Computador Eletrônico Automático com Variáveis Discretas, nossa tradução. 
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operações, sendo estas previamente imputadas por um software. O modelo proposto pelo 

húngaro é utilizado atualmente em todos os computadores, smartphones e demais dispositivos 

dotados de capacidade computacional.  

 

Figura 3: Arquitetura Computacional de John von Neumann 

 

(Fonte: SSJ, 2014) 

 

A participação de von Neumann no projeto do EDVAC foi exatamente para a 

implementação de sua arquitetura computacional em um primeiro computador. Diferente do 

ENIAC, o EDVAC já operava com sistema binário, dotado de um processador serial capaz de 

executar soma, subtração, multiplicação e divisão de maneira muito mais rápida e precisa. 

Assim como seu antecessor, o EDVAC também foi financiado pelo exército norte-americano, 

com o propósito de auxiliar os cálculos de balística, sendo este um projeto que custou aos cofres 

americanos a quantia de 500 mil dólares. Sua operação se iniciou no ano de 1951 e, por volta 

de 1960, o mesmo funcionava 20 horas por dia, sem que o uso constante alterasse de alguma 

maneira os resultados dos cálculos. Em comparação com o ENIAC, muitos itens foram 

alterados em sua configuração, merecendo destaque: sua unidade de memória, com capacidade 

de 5,5 Kilobytes; e, a troca das unidades de entrada e saída de dados, de cartão perfurado por 

uma unidade magnética.  

O desenvolvimento do ENIAC e do EDVAC tornaram-se, juntamente com a arquitetura 

computacional proposta por von Neumann, fonte de inspiração para diversos cientistas e 

empresas, que voltaram seus olhares para o desenvolvimento do computador eletrônico. Com 

o passar dos anos, diversas tecnologias e computadores ganharam enfoque no meio científico 

e, dentre eles, destacam-se: 

 A criação do primeiro módulo de memória totalmente eletrônico, utilizando um 

tubo de vácuo, em 1947 na Universidade de Manchester; 
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 A criação do primeiro Modem por Jack Harrington em 1949, usado para a 

transmissão de dados de radar. Seu uso foi adaptado para os computadores 

somente no ano de 1953; 

 O EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator88)  é finalizado na 

Universidade de Cambridge no ano de 1949; 

 A IBM muda seu enfoque dos seus projetos, pesquisando alternativas eletrônicas 

para os seus sistemas de cartão perfurado; 

 Lançado em 1951 o computador ERA 1101, um dos primeiros computadores a 

serem comercializados para o público em geral, contendo um tambor magnético 

para armazenamento de dados89;  

 O projeto do ERA 1101 foi atualizado para poder armazenar dentro dos seus 

tambores magnéticos seus programas, sendo rebatizado para ERA 1103; 

  Ainda em 1950 foram criados o SEAC (Standards Eastern Automatic 

Computer90) e o SWAC (Standards Western Automatic Computer91), os 

primeiros computadores a substituir parcialmente os tubos de vácuo por diodos 

eletrônicos; 

 Criado em 1951 o primeiro computador da Austrália, o CSIRAC 

(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation Automatic 

Computer92); 

 Ainda em 1951 foi lançada comercialmente a primeira unidade de leitura e 

gravação em fita para os computadores UNIVAC, com comprimento de até 3,8 

metros; 

 Em 1952, o doutorando Alexander Douglas, da Universidade de Cambridge, 

desenvolveu aquele que ficaria conhecido como um dos primeiros jogos de 

computador, o OXO, uma versão digital do famoso jogo da velha; 

 Em 21 de Maio de 1952, a IBM anunciou sua primeira unidade de fita magnética, 

a IBM 726 Magnetic Tape; 

                                                 
88 Calculadora Eletrônica Automática com Armazenamento Atrasado, nossa tradução. 
89 O ERA 1101 armazenava até um milhão de bits, aproximadamente 0,9 Megabytes. 
90 Computador Padrão Automático do Oriente, nossa tradução. 
91 Computador Padrão Automático do Ocidente, nossa tradução. 
92 Computador Automático da Comunidade Científica e da Organização de Pesquisa Industrial, nossa tradução. 
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 Surge em 1953 o primeiro protótipo de computador transistorizado, o 

Manchester TC, na Universidade de Manchester; 

 O ano de 1953 também ficou marcado pelo início das vendas dos primeiros 

computadores programáveis, produzidos em larga escala pela IBM, sendo 

destaque o IBM 701 Electronic Data Processing Machine; 

 No ano seguinte, a IBM lançou também o seu primeiro sistema de 

armazenamento em tambores magnéticos, o chamado IBM 650; 

 Em 1956, no MIT, são feitos os primeiros experimentos conectando-se um 

teclado diretamente ao computador; 

 Ainda em 1956, os pesquisadores do MIT criam o primeiro computador 

programável, utilizando em sua totalidade transistores ao invés de válvulas; 

 Fato que também marcou o ano de 1956 foi a criação do RAMAC 305, pela 

IBM, onde pela primeira vez na história os dados do computador passaram a ser 

gravados em discos magnéticos, substituindo assim os antigos tambores; 

 Foi criado em 1957, por um time de desenvolvedores da IBM, a linguagem de 

programação FORTRAN, que usava uma sintaxe baseada no idioma inglês para 

a criação dos códigos; 

 Em 1958 foi criado o computador ERMA (Electronic Recording Machine, 

Accounting93), projetado especialmente para ser utilizado na operação do Bank 

of America; 

  Em 1960 foi criada a linguagem de programação COBOL (Common Business 

Oriented Language94), que posteriormente foi adotada como linguagem de 

programação oficial dos sistemas mainframe; 

 Ainda em 1960 foi criado aquele que seria o pai dos computadores pessoais, o 

DEC PDP-1. Vendido na época pela quantia de cento e vinte mil dólares, o PDP-

1 acompanhava um tubo de raios catódicos, que servia de monitor, e um sistema 

de entrada e saída de dados, através de fitas de papel, necessitando para seu 

funcionamento um sistema de ar condicionado dedicado. E, pela primeira vez, 

precisava de somente uma pessoa para operá-lo; 

 Em 1961 a IBM lançou seu primeiro sistema mainframe totalmente 

transistorizado, o IBM 1400 series; 

                                                 
93 Máquina Eletrônica de Registro e Contabilidade, nossa tradução. 
94 Linguagem Orientada para Negócios Comuns, nossa tradução. 
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 No ano de 1962 a IBM criou seu primeiro sistema de discos magnéticos 

portáteis, o IBM 1311 Disk Storage Drive; 

 Em 1964 foi criado o primeiro supercomputador, o CDC 6600, que podia 

realizar mais de três milhões de instruções por segundo; 

 Ainda em 1964 a IBM viria a criar o primeiro modelo de storage de 

armazenamento de dados, o IBM 2321 Data Cell Drive, capaz de armazenar 400 

megabytes de dados; 

 Além dos lançamentos já mencionados, a IBM anunciou também em 1964, o 

mainframe System/360 juntamente do sistema que foi batizado de SABRE, 

responsável por gerenciar o sistema de tráfego aéreo da America Air Lines; 

 O ano de 1964 também ficou marcado pela criação da linguagem BASIC 

(Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code95), por Thomas Kurtz and 

John Kemeny; 

 Em 1965 foi lançado o primeiro computador comercial de 16 bits, o 3C DDP-

116; 

 O ano de 1966 foi marcado pelo lançamento do primeiro computador da 

Hewlett-Packard, o HP 2116A; 

 Em 1968 foi criado o primeiro sistema de disquete, o IBM “Minnow” floppy 

disk drive, que era utilizado para se carregar softwares em alguns computadores 

da IBM, sendo assim, um dispositivo utilizado somente para a leitura de dados; 

 Em 1969 foi lançado o Sistema Operacional Unix, criado dentro dos laboratórios 

da Bell Labs; 

 Foi em 1970 que a IBM lançou o sistema mainframe modelo 370, o primeiro a 

trocar os transistores por semicondutores baseados em silício; 

  Em 1971, a Intel apresentou o seu primeiro módulo de memória RAM, com 

capacidade de 1 quilo byte de capacidade, bem como seu primeiro processador, 

o Intel 4004; 

 O ano de 1972 ficou marcado como o ano de criação da linguagem de 

programação C; 

                                                 
95 Código de Instrução Simbólico para Iniciantes com todos os propósitos, nossa tradução. 



 62 

 Em 1973, a IBM anunciou a plataforma chamada SNA (Systems Network 

Architecture96), composta de dispositivos e protocolos, que tinham por objetivo 

interligar em rede os mais diversos dispositivos da companhia; 

 Ainda no ano de 1973, a Xerox apresentou o sistema chamado Xerox Parc Alto, 

que dispunha de uma interface composta por ícones e janelas; 

 Em 1975, começou a ser vendido o Altair 8800, um computador que era vendido 

em formato de kit, onde o usuário conectava e montava todas as partes do 

computador. Era vendido juntamente com a linguagem BASIC; e, 

 Ainda em 1975 a Motorola começou a produzir seus processadores de baixo 

custo, o MOS 6502. 

Analisando cautelosamente este levantamento histórico, observa-se que, ano após ano, 

os diversos componentes, que hoje fazem parte de nossos dispositivos, sofreram uma brutal 

evolução tecnológica, tanto no que tange seu tamanho, quanto no custo de fabricação. Após 

este levantamento, dos principais fatos da história do computador, merece um destaque mais 

detalhado: a evolução das principais fabricantes de computadores pessoais. 

 

4. As Grandes Fabricantes de Computadores Pessoais 

Dentre os diversos eventos históricos levantados anteriormente, observa-se repetidas 

vezes a aparição da IBM (International Business Machines) dentre os acontecimentos. Criada 

em 1896 por Herman Hollerith, a IBM, que se chamava inicialmente Tabulating Machine 

Company, foi fundada com o objetivo de desenvolver e aprimorar a máquina de tabulação de 

dados - também criada por Herman -, que, em um primeiro momento, trabalhavam com fitas 

de papel perfurado, sendo anos mais tarde substituído por cartões perfurados (IBM, 2016). 

Sempre visando o desenvolvimento de máquinas destinadas a fazer cálculos complexos, a IBM 

percebeu que, com o passar do tempo, as empresas exigiam cada vez mais velocidade no 

processamento dos dados, o que norteou esta empresa a direcionar seus estudos para as áreas 

da Engenharia Elétrica e Eletrônica, tornando-se posteriormente uma das pioneiras no campo 

da computação. Contudo, por conta da sua ideologia voltada sempre ao mercado corporativo, a 

IBM demorou mais tempo que o esperado para adentrar no mercado de computadores 

domésticos. 

                                                 
96 Arquitetura de Sistemas em Rede, nossa tradução. 
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Por um longo período de tempo, possuir um computador em casa era uma tarefa voltada 

a entusiastas, que gostavam de eletrônica, ou ainda hobby de final de semana de muitos 

adolescentes. Diversas empresas vendiam kits de montagem para a construção de um 

computador doméstico, como era o caso do já citado Altair 8800 ou então do Southwest 6800. 

Durante um período, a maioria destes computadores funcionava somente em modo texto, 

sempre acompanhados de um software de linguagem de programação, como BASIC ou Pascal, 

o que obrigava o usuário a escrever seus próprios programas. Foi dentro deste cenário nerd e 

amador que dois jovens da Califórnia, Steve Wozniak e Steve Jobs, deram um passo que viria 

a revolucionar o mundo dos computadores pessoais. No ano de 1976, Wozniak e Jobs 

finalizaram o projeto do primeiro computador pessoal da Apple Computer, o chamado Apple 

I, que acompanhava o estilo “faça você mesmo” da época97. Com uma venda inicial de 200 

computadores, Jobs anunciou, no ano seguinte, a versão melhorada de seu computador, o Apple 

II, que abandonava por completo as características de produto “faça você mesmo”, e se tornava 

um computador pronto para o uso. O Apple II era composto por um gabinete com placa mãe e 

fonte; um teclado integrado; dois joysticks; e, um leitor de fita cassete, permitindo ao usuário 

carregar em seu computador softwares ou jogos. Além das mudanças estéticas, o Apple II já 

funcionava em monitores coloridos, destacando-se em relação aos seus concorrentes. As vendas 

do Apple II se iniciaram em 1977 e se estenderam até 1993, dentro deste intervalo de tempo, 

milhões de unidades foram comercializadas, além de outros milhares que foram distribuídos 

gratuitamente para escolas. Após o Apple II, os modelos lançados nos anos seguintes foram o 

Apple III, o famoso Lisa e, por fim, a famosa linha batizada de Macintosh.  

Somente no ano de 1981, a IBM adentrou ao mercado dos computadores domésticos, 

com o lançamento do seu modelo IBM Model 5150. Dotado de um processador Intel de 4.77 

MHz, o primeiro computador doméstico da IBM acompanhava um monitor (de fósforo verde), 

teclado e já vinha com o Sistema Operacional MS-DOS98 instalado de fábrica, que era 

desenvolvido pela recém-criada Microsoft. Pouco tempo depois, em 1983, a Compaq, baseada 

no sucesso de vendas dos computadores pessoais da IBM, lançou o primeiro computador 100% 

compatível com a plataforma IBM, o chamado Compaq Portable. Munido também com o 

sistema operacional MS-DOS, o Compaq Portable foi o primeiro computador que possibilitava 

ao usuário trocar seu antigo PC da IBM por um Compaq, sem sofrer com problemas de 

                                                 
97 O computador era composto de uma placa mãe e fonte, não possuía gabinete – que era montando pelo próprio 

usuário – e acompanhava um teclado e monitor que eram vendidos pela loja The Byte Shop (LINZMAYER, 2004, 

p. 4). 
98 Microsoft Disk Operating System - Sistema Operacional de Disco, nossa tradução. 
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compatibilidade entre sistemas. Esse sistema de compatibilidade de plataformas serviu como 

inspiração para outros empresários, dentre eles Michael Dell, que fundou a empresa PC’s 

Limited, uma das primeiras grandes empresas a customizarem a configuração, de acordo com 

as solicitações feitas pelos compradores. Na década de 90, a PC’s Limited foi rebatizada com o 

sobrenome de seu fundador, passando a ser chamada somente Dell.  

Na briga pelo desenvolvimento tecnológico, a Compaq lançou em 1986 seu primeiro 

computador pessoal dotado de processador Intel 32 bits, o Deskpro 386, que conseguia executar 

cerca de quatro milhões de operações por segundo, deixando para trás todos os computadores 

até então lançados. A arquitetura 32 bits foi muito bem aceita pelo mercado tecnológico como 

um todo e, em pouco tempo, outros fabricantes começaram a adaptar seus sistemas para essa 

nova plataforma, o que impulsionou fortemente o crescimento da Intel no mercado de 

computadores. O poder de processamento do 386 era tão avançado para a sua época, que 

diversas melhorias puderam ser feitas nos sistemas que processavam os gráficos e cores 

exibidos, melhorando assim as interfaces dos sistemas operacionais. No ano de 1980, a Intel 

lançaria sua segunda linha de processadores, que mais uma vez revolucionaria o mercado 

tecnológico: a linha 486, que chegava a ser duas vezes mais rápida que a antiga linha 386. 

No ano de 1989, a Apple, que estava perdendo espaço no mercado de tecnologia, 

inovou, novamente, lançando o seu primeiro computador portátil, o Macintosh Portable. 

Todavia, por conta do peso e, também, do custo elevado do equipamento, essa linha de 

computadores acabou fracassando, tendo seu projeto encerrado dois anos depois, quando um 

novo projeto foi iniciado, o chamado Power Book. Diferente de seu antecessor, o Power Book 

era mais leve, mais compacto, e era composto por um trackball; tela colorida; bateria interna; 

leitor de disquetes integrados; e, também, por dois botões para o mouse, que se tornaram 

padrões na maioria dos notebooks atuais.  

Com o tempo, os computadores passaram por diversas modificações técnicas, e, ano 

após ano, notou-se a gradativa redução do tamanho dos equipamentos, sua redução de valor e 

o constante aumento do poder computacional.  Empresas como a Intel, que no passado produzia 

os mais diversos componentes eletrônicos, focaram e se especializaram em um único segmento 

tecnológico. A diversificação da Intel ocorreu quando a mesma fechou uma parceria milionária 

com a fabricante de placas de vídeo NVIDIA, em 2010 (NVIDIA, 2010). Esta foi uma forma 

de ambas empresas integrarem suas plataformas, possibilitando assim um melhor desempenho 

nos jogos de computadores. Outra empresa que ganhou espaço, no campo dos processadores, 

foi a AMD (Advanced Micro Devices), tornando-se a principal - e praticamente única - 

concorrente da Intel na fabricação de processadores para computadores. No mercado dos 
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desktops, diversas fusões e compras ocorreram, como, por exemplo, a compra da Compaq pela 

HP em 2001 (HP, 2001). No atual momento da história, a venda de computadores sofreu uma 

redução muito grande, graças ao apogeu dos smartphones, aumento do dólar e elevada taxa de 

desemprego (G1, 2016). 

Na história do desenvolvimento dos computadores, pode-se observar que, de uma 

máquina que tinha o simples propósito de simplificar a vida humana, efetuando cálculos 

complexos em curtos intervalos de tempo, o computador tornou-se, hoje, uma das principais 

ferramentas de trabalho, tanto para estudantes, quanto para profissionais, com os mais diversos 

objetivos. Por conta dos rigorosos avanços nos campos da Eletrônica e Engenharia Elétrica, os 

computadores puderam ter seu peso reduzido em milhares de vezes99, chegando a ser, em alguns 

casos, mais leves que um livro impresso. Um fator importantíssimo foi o barateamento de 

produção das peças, através da produção em larga escala, que, nos dias atuais, torna o reparo 

de determinadas peças algo impraticável, sendo, algumas vezes, mais barata a troca de todo o 

equipamento, por um novo modelo do que o reparo do equipamento avariado. Outro fator que 

merece ser citado aqui é a questão da existência de sistemas operacionais multi plataforma, 

permitindo que o usuário possa transitar tranquilamente entre diversas plataformas - Apple, 

Linux, Windows, etc. - sem que seus arquivos sejam perdidos e sem que a usabilidade seja 

afetada. Por fim, cabe ressaltar que, o fator que potencializou o uso dos computadores, assim 

como dos smartphones, é a constante presença da web que, assim como o próprio computador, 

tornou-se parte integrante de nossas vidas.  A web, que será melhor abordada nos próximos 

capítulos, tornou-se um enorme manancial de conhecimento, além de ser uma ferramenta de 

colaboração e criação de conteúdo a nível mundial.   

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

OS MECANISMOS DE BUSCA DA ERA PRÉ-WEB 

 

                                                 
99 Se considerarmos que o ENIAC pesava aproximadamente 27 toneladas (nota do autor). 
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Antes mesmo da criação da web, a busca sempre foi um grande problema computacional 

a ser tratado. Localizar um dado, seja em um livro ou em estrutura de dados presente em um 

computador, é uma tarefa que pode ser realizada de diversas maneiras, e para cada destas, há 

um diferente nível de esforço computacional aplicado. No campo computacional o problema se 

estende um pouco mais, pois são diferentes os tipos de estruturas onde os dados podem estar 

armazenados, e, para cada uma dessas estruturas, existem uma gama de algoritmos que podem 

ser aplicados.  

Tendo este conhecimento de que a busca é um assunto mais complexo do que a própria 

web, este capítulo visa retratar a história dos sistemas de busca computacional, fazendo uma 

abordagem que parte da álgebra booleana, que é a base de funcionamento das pesquisas dos 

sistemas de busca modernos100, passa pelos sistemas de bancos de dados, que são fundamentais 

no processo de armazenamento e consulta das informações indexadas, fala sobre Gerard Salton, 

pai dos mecanismos de busca modernos e se estende até os primeiros sistemas de busca 

presentes na internet, antes da criação da web. 

 

1. George Boole e sua Álgebra Booleana 

George Boole nasceu em 2 de novembro de 1815, na cidade de Lincoln, norte da 

Inglaterra. Seus pais, John e Mary, tiveram além de George mais três filhos, sendo duas garotas 

e mais um garoto. John Boole possuía o ofício de sapateiro e, também, se interessava muito 

pela ótica, com isso, desde cedo, compartilhou com o pequeno George seus experimentos, 

despertando no garoto o interesse pelo assunto. Ainda criança, George e seu pai construíram 

juntos um telescópio, o qual George acreditava ser uma espécie de janela para a observação das 

obras de Deus (NAHIN, 2012, p. 18). Além da ótica, enquanto criança, George aprendeu 

assuntos como geometria e trigonometria. Iniciou sua vida escolar aos sete anos e, 

paralelamente, ele estudava outros idiomas, através de livros emprestados, tais como latim, 

grego, francês e alemão. Aos dezesseis anos, concluiu sua formação básica, e foi trabalhar em 

                                                 
100 Mecanismos de busca como o Google, Yahoo! e Bing permitem que seus usuários usem operadores booleanos 

para refinar os resultados das buscas. Como exemplo imagine um usuário que faz a seguinte pesquisa: bolo de 

chocolate - açúcar. Como o usuário utilizou o sinal de menos ( - ), o buscador irá retornar todos os sites que 

apresentem a palavra bolo de chocolate, mas que todavia não apresentam a palavra açúcar. Como segundo 

exemplo, imagine um usuário que faz a seguinte pesquisa: jornalismo + inteligência artificial. Neste caso, o 

buscador irá apresentar todos os sites que apresentam a palavra jornalismo e que também contenham a palavra 

inteligência artificial, visto que o usuário utilizou o operador de adição ( + ). É importante observar que estes são 

exemplos simples, e que cada mecanismo de busca possui suas próprias técnicas de refinamento dos resultados, 

podendo ser localizadas nos próprios sites dos mecanismos (nota do autor). 
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uma escola, na cidade de Doncaster, como professor auxiliar de latim e matemática. Em 1935, 

Boole foi realocado para uma escola em Lincoln, onde foi atuar como professor de matemática. 

No ano de 1938, Boole deu um importante passo em sua carreira estudantil, quando 

começou a escrever o primeiro ensaio de seu trabalho intitulado Researches on the Theory of 

Analytical Transformations, with a Special Application to the Reduction of the General 

Equation of the Second Order101. Todavia, inquietações surgiram na vida de Boole, pois ele não 

acreditava que algum jornal acadêmico de renome iria aceitar seus artigos, visto que ele não 

passava de um simples professor de matemática, que atuava em uma escola, e tampouco possuía 

ensino superior. Foi então que Boole descobriu um jornal que estava aberto para submissões de 

artigos de não graduados, o Cambridge Mathematical Journal, da Universidade de Cambridge. 

O editor do jornal na época era o jovem Duncan F. Gregory, que auxiliou por diversas vezes 

Boole na produção de seus artigos, dando sugestões e ideais de como Boole poderia melhorar 

sua escrita. Seu primeiro artigo foi pulicado no ano de 1840, intitulado On the Investigation of 

Linear Differential Equations with Constant Coefficients102 (NAHIN, 2012, p. 22). As diversas 

publicações feitas por ele no jornal científico, o animaram para conseguir seu título de 

graduação, todavia, o custo ainda seria um obstáculo. Estudar em Cambridge custava em média 

200 libras por ano, ou seja, esse valor era o equivalente ao salário de seis meses de trabalho de 

um diretor do Banco da Inglaterra. Sem desanimar com este cenário, Boole continuou suas 

publicações até que em junho de 1843, ele finalizou aquele que seria o ponto de partida para o 

trabalho da sua vida. 

Em seu trabalho intitulado On a General Method in Analysis103,  Boole tratava a 

matemática de forma abstrata, sem números. Para tal, usava simbologia algébrica, a fim de 

resolver equações diferenciais e equações de diferença.  Ele acreditava que seu trabalho era 

elaborado demais para ser publicado no Cambridge Mathematical Journal, e por conta disso, 

decidiu submete-lo para a revista científica da Royal Society. Após uma série de 

desentendimentos internos104, o artigo de Boole foi publicado e, no ano seguinte, recebeu a 

Royal Medal, uma medalha que, com a benção da Rainha Victoria, prestigiava os melhores 

artigos matemáticos publicados na revista científica entre junho de 1841 a junho de 1844. Esta 

primeira publicação, juntamente com a medalha, deu a ele o devido respeito enquanto 

                                                 
101 Pesquisas sobre a Teoria das Transformações Analíticas, com uma aplicação especial para a Redução da 

Equação Geral da Segunda Ordem, nossa tradução. 
102 Na investigação de Equações diferenciais lineares com coeficientes constantes, nossa tradução. 
103 Em um método geral em Análise, nossa tradução. 
104 Pelo fato de George Boole não ser graduado. 
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matemático, o que possibilitou que outros artigos seus pudessem ser publicados pela Royal 

Society. Outro trabalho que trouxe muito prestígio a Boole foi publicado em 1847, e se 

intitulava Mathematical Analysis of Logic105, onde o britânico fazia ensaios da matemática pura 

aliada à lógica. Este trabalho ficou conhecido por ser o primeiro ensaio do seu trabalho 

principal, o chamado An Investigation of the Laws of Thought106, que viria a ser publicado sete 

anos mais tarde. 

Considerado o trabalho seminal de George Boole, An Investigation of the Laws of 

Thought, esta pesquisa propunha um sistema matemático sem números - fossem eles inteiros 

ou decimais -, dotado somente de variáveis matemáticas que aceitavam como conteúdo o valor 

“verdadeiro”, que era representado pelo número 1, ou o valor “falso”, que era representado pelo 

número 0. Diferente da matemática convencional, Boole utilizava, ao invés das operações 

fundamentais da matemática107, expressões que até então eram de domínio da filosofia108, sendo 

elas: “e”, “ou” e também a “negação”. Essas equações podem ser explicadas da seguinte 

maneira: 

 

 Para as operações do tipo e, uma equação booleana teria resultado verdadeiro 

(1) somente se as duas variáveis de entrada - A e B, por exemplo - possuíssem, 

ambas, valores verdadeiros. Em contrapartida, se uma das variáveis de entrada 

tivessem valor falso (0), o resultado da equação seria falso; 

 Para as equações do tipo ou, uma equação booleana teria resultado verdadeiro, 

quando qualquer uma das variáveis de entrada possuísse um valor verdadeiro. 

Em contrapartida, se ambas as variáveis de entrada possuíssem valores de 

entrada falsos, o resultado da equação seria falso; 

 Por fim, para as equações do tipo negação, que operam com somente uma 

variável de entrada, o resultado será sempre o oposto. Assim, se a variável de 

entrada possuísse o valor verdadeiro, o resultado seria falso; e, se a variável de 

entrada possuísse valor falso, o resultado seria verdadeiro. As tabelas 1 e 2 

apresentam o sistema de equações criadas por Boole. 

 

Tabela 1: Equações Booleanas “e” e “ou” 

                                                 
105 Análise Matemática da Lógica, nossa tradução. 
106 Uma Investigação das Leis do Pensamento, nossa tradução. 
107 Soma, Subtração, Multiplicação e Divisão. 
108 (GLEIK, 2013, p. 136) 
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Variável A Variável B Operação e Operação ou 

0 0 0 0 

0 1 0 1 

1 0 0 1 

1 1 1 1 

(Fonte: TOKHEIM, 1994, p. 29) 

 

 

Tabela 2: Equação Booleana da “Negação” 

Variável A Negação 

0 1 

1 0 

(Fonte: TOKHEIM, 1994, p. 34) 

 

 Como já mencionado, o trabalho de Boole serviu de inspiração para Claude Shannon, 

que empregou a álgebra booleana em circuitos eletrônicos. Assim, ao invés de variáveis, os 

circuitos recebiam cargas elétricas, onde para se representar o “verdadeiro” eram usados sinais 

de cinco volts e, para representar o “falso” não era usado nenhuma carga, ou seja, zero volt. O 

resultado dos circuitos booleanos - que posteriormente receberam o nome de portas lógicas – é 

a presença ou ausência de cargas elétricas. Com o tempo, Shannon aprimorou o trabalho de 

Boole criando portas lógicas, que combinavam funções básicas, sendo elas a NAND, que é a 

porta e negada; a porta NOR, que é a porta ou negada; a porta XOR109, que é a porta ou 

exclusiva; e, por fim, a porta XNOR, que é a porta XOR negada. A figura 4 ilustra a simbologia 

utilizada para se representar as diversas portas lógicas em um circuito elétrico. 

 

 

 

Figura 4: Portas Lógicas 

                                                 
109 Nas portas XOR, que é uma derivação da porta ou, somente se obterá resultado verdadeiro quando as entradas 

forem, somente, verdadeiro e falso, ou ainda, falso e verdadeiro. 
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(Fonte: TOKHEIM, 1994, p. 29, 31, 34, 48, 50, 52, 54) 

 

No ano de 1949, mesmo sem graduação, Boole se inscreveu para ser professor na recém-

criada Universidade de Queens College110, na Irlanda, onde foi aceito. Aos 34 anos, o professor 

Boole iniciou sua carreira como docente superior, com um salário de 250 libras por ano, mais 

2 libras por aluno matriculado em suas aulas. Boole se instalou na cidade de Cork, onde viveu 

o resto de sua vida com sua esposa. Ele veio a falecer no dia 8 de dezembro de 1864, por 

decorrência de uma forte pneumonia. Seu trabalho foi de vital importância, tanto para o campo 

da eletrônica, quanto para a Ciência da Computação, principalmente no que diz respeito aos 

sistemas de busca. Os atuais sistemas de busca modernos apoderam-se da álgebra booleana, 

para conseguir refinar ao máximo os resultados da busca feita pelo usuário, tentado assim filtrar 

somente aquilo que é inerente à pesquisa.    

 

2. Gerard Salton, o Pai dos Buscadores Modernos 

Gerhard Anton Sahlmann nasceu em 8 de março de 1927, em Nuremberg, Alemanha. 

A Segunda Guerra Mundial forçou a família de Sahlmann a se mudar para os Estados Unidos, 

no ano de 1947, onde fixaram residência. Em 1950, Salton finalizou seus estudados no Brooklyn 

College, onde conseguiu o título de Bacharel em Matemática. Dois anos mais tarde, em 1952, 

                                                 
110 Atualmente se chama Queens University College (NAHIN, 2012, p. 24). 
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Gerhard conseguiu sua cidadania norte-americana, quando adotou o nome americanizado de 

Gerard Salton e continuou seus estudos, conseguindo seu título de Mestre em Matemática. Após 

esta conquista, ele se mudou para Cambridge, onde começou a escrever sua tese de doutorado 

em Matemática Aplicada na Universidade de Harvard e obteve seu novo título nesse mesmo 

ano, 1958 (CORNELL UNIVERSITY, 1999). Salton atuou durante dois anos como instrutor 

em Harvard, até que em 1965 se mudou para Ithaca, onde foi o co-fundador do Departamento 

de Ciência da Computação da Universidade de Cornell e se manteve ali pelo resto de sua vida 

acadêmica.  

Enquanto pesquisador, Salton sempre se enveredou pelos estudos voltados ao 

armazenamento e recuperação de dados. Seu primeiro livro, publicado em 1968, intitulava-se 

Automatic Information Organization and Retrieval111, propunha que sistemas de organização 

de informações eram compostos por quatro subsistemas: análise da informação, organização da 

informação e busca, formulações de buscas, e recuperação das informações e disseminação. 

Através de complexas equações matemáticas, Salton apresentava sistemas de armazenamento 

e recuperação de arquivos que, para aquele momento da história, começavam a utilizar os 

primeiros sistemas de redes de computadores ainda em processo de desenvolvimento.  Com o 

avanço de suas pesquisas, Salton, em seu grupo de estudos na Universidade de Cornell, 

desenvolveu um modelo de sistemas de busca em rede, que foi ponto de partida para os 

modernos mecanismos de busca de web, o chamado SMART112. A importância do SMART, 

tanto para o âmbito acadêmico, quanto para o âmbito comercial, foi a criação e o 

desenvolvimento de um modelo computacional conhecido como Vector Space Model113, que é 

uma representação algébrica de arquivos de texto, utilizando-se de vetores matemáticos. O uso 

desses vetores é dividido em três etapas distintas (SALTON, 1975, p. 45): 

 A primeira etapa compreende a indexação dos documentos, onde palavras-chave 

são extraídas do documento; 

 Na segunda etapa, as palavras-chave são analisadas e, com base em seu 

uso/repetição no texto, são atribuídos pesos às mesmas, mostrando o quanto são 

ou não relevantes para o texto; e,  

                                                 
111 Organização e Recuperação da Informação Automatizados, nossa tradução. 
112 System for the Mechanical Analysis and Retrieval of Text - Sistema de Análise Mecânica e Recuperação de 

Texto, nossa tradução. Entre os alunos da universidade, SMART significava Salton's Magical Retriever of Text -  

O recuperador mágico de textos do Salton, nossa tradução. 
113 Modelo de espaço vetor, nossa tradução. 
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 Na terceira e última etapa, o documento é classificado como mais ou menos 

relevante, de acordo com as palavras-chave buscadas. 

O projeto do SMART abriu as portas da Ciência da Computação para o estudo 

aprofundado em uma área, que até então não recebia a devida atenção. Mesmo não tendo seu 

desenvolvimento continuado, o SMART é utilizado até os dias atuais, como marco inicial no 

desenvolvimento de sistemas de busca. O resultado positivo trazido pelo SMART foi tão grande 

que rendeu a Salton mais três livros e diversos artigos, merecendo destaque: A vector space 

model for automatic indexing (1975)114, Introduction to Modern Information Retrieval (1986) 

115, A Theory of Indexing (1987)116 e Developments in Automatic Text Retrieval (1991)117. 

Gerard Salton veio a falecer em 28 de agosto de 1995, aos 68 anos, deixando como legado o 

resultado de uma vida voltada aos sistemas de busca de dados. 

 

3. História e Funcionamento dos Bancos de Dados 

O ser humano iniciou o processo de armazenamento de informações há muito tempo 

atrás. A criação de dispositivos como a câmera fotográfica e o gravador de som representam, 

de maneira geral, o desejo do homem pelo registro de informações. Da mesma maneira, todavia, 

com um viés mais corporativo e organizacional, empresas, escritórios, bibliotecas, hospitais e 

o governo como um todo desenvolveram ao longo dos anos, sistemas para armazenar 

informações dos mais diversos tipos, cada um voltado para sua área de atuação. No passado, 

este sistema de armazenamento era feito através de fichas e catálogos, que, após usados, eram 

depositados em enormes sistemas de arquivos metálicos, onde eram organizados seguindo 

alguma lógica adotada. Um dos primeiros sistemas, que serviu como pontapé para o 

desenvolvimento dos bancos de dados, foi aquele criado por Herman Hollerith que, através de 

um sistema de cartões perfurados, pode fazer o censo americano de 1890. Com o surgimento 

dos computadores eletrônicos por volta de 1950, as empresas passaram a fazer os registros, que 

até então eram feitos em papel, nos seus computadores (SILBERSCHATZ; KORTH; 

SUDARSHAN, 2010, p. 29). Surgia então, de maneira eletrônica, os primeiros sistemas de 

                                                 
114 Um modelo de espaço vetor para indexação automática, nossa tradução. 
115 Introdução para a recuperação moderna de informações, nossa tradução. 
116 Uma teoria da indexação, nossa tradução. 
117 Desenvolvimentos em recuperação automática de texto, nossa tradução. 
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bancos de dados. Thomas Connolly e Carolyn Begg (2014, p. 52) definem banco de dados 

(database) como uma coleção de dados relacionados. Desta maneira, banco de dados referem-

se aos dados propriamente ditos, e não ao software que faz o gerenciamento e controle das 

informações, sendo este conhecido por DBMS – database management system118. 

Nesse momento histórico, onde os computadores foram utilizados para se gerenciar 

informações, o processo de armazenamento e estocagem se dava em fitas magnéticas, o que 

tornava muito custoso a operação e o gerenciamento das informações. Com o surgimento dos 

tambores e depois os discos magnéticos, entre 1960 e 1970, um novo panorama foi criado, visto 

que todas as informações podiam ser armazenadas em um único ponto, tornando assim o acesso 

às informações mais rápido e prático. Outro fator que contribuiu exponencialmente, no 

desenvolvimento dos sistemas de bancos de dados, foi a criação das primeiras redes de 

computadores, que permitiam que uma informação pudesse ser acessada dentro de uma mesma 

rede. Mesmo com esse avanço tecnológico, os sistemas de bancos de dados ainda não 

dispunham de mecanismos de indexação e busca das informações. Isso se deu porque, durante 

a transição da informação no papel para o computador, o método de armazenamento foi 

mantido, porém agora de forma digital. Assim, quando um operador desejava encontrar 

determinada informação em um acervo de dados, ele navegava por diversos diretórios, que 

estruturavam o sistema de arquivos do computador, de maneira similar realizada no sistema de 

arquivos metálicos. 

Segundo Thomas Connolly e Carolyn Begg (2014, p. 72), o desenvolvimento dos 

sistemas gerenciadores de bancos de dados aconteceu, pois, na década de 60, estava sendo 

iniciado o projeto de lançamento dos foguetes Apollo, que tinham como destino a Lua. Até 

aquele momento, não existia nenhum sistema gerenciador de dados que pudesse, de maneira 

automatizada, lidar com uma quantidade tão grande de informações. Por este motivo, o então 

presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, solicitou à NAA119 que desenvolvesse um 

sistema que suprisse essa necessidade. Nascia o sistema conhecido por GUAM - Generalized 

Update Access Method120-, um sistema que gerenciava diversas informações e operava em um 

método hierárquico estrutural. Por volta de 1965, a IBM se juntou a NAA no desenvolvimento 

do GUAM, que com alguns aprimoramentos, começou a ser chamado de IMS - Information 

                                                 
118 Em português, o termo é conhecido por SGDB - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. 
119 North American Aviation – Agência de Aviação Americana, nossa tradução. Hoje, o NAA é chamado Rockwell 

International. 
120 Método de Atualização de Acesso Generalizado, nossa tradução. 
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Management System121. Outra força tarefa sobre os sistemas de bancos de dados ocorreu por 

parte da General Eletric. Também em meados da década de 60, a General Eletric desenvolveu 

um sistema que ficou conhecido por IDS - Integrated Data Store122, pois eles acreditavam que 

o modelo hierárquico de armazenamento de dados nem sempre servia para conseguir lidar com 

relações de dados mais complexas. Diferente do IMS, o IDS possuía acesso via rede, tornando-

se assim o primeiro sistema de banco de dados em rede.  

Anos mais tarde, em 1970, Edgar Frank Codd, um pesquisador dos laboratórios da IBM, 

publicou um artigo intitulado A relational model of data for large shared data banks123, que 

propunha uma alteração significativa no desenvolvimento dos sistemas de bancos de dados. 

Para Codd, a organização lógica do banco de dados, também conhecida por schema, deveria 

ser desconectada do sistema de armazenamento de arquivos. Seu modelo foi adotado em 

praticamente todos os sistemas de bancos de dados relacionais existentes, hoje, no mercado. 

Ainda na década de 70, surgiram dois importantes sistemas de bancos de dados: o Ingress, que 

foi desenvolvido na UBC124, e o System R, que foi desenvolvido pela IBM. O projeto do Ingress, 

que utilizava uma linguagem de acesso ao banco de dados chamada QUEL, serviu como modelo 

para a posterior criação dos populares sistemas de bancos de dados Microsoft SQL Server e 

Sybase; para o System R, que utilizava uma linguagem de acesso ao banco de dados chamada 

SEQUEL, serviu como modelo para a posterior criação dos populares sistemas de bancos de 

dados SQL/DS, DB2, AllBase e Oracle. 

No ano de 1987, a ISO125 padronizou, como linguagem de acesso ao banco de dados, a 

chamada SQL - Structured Query Language126. Em pouco tempo, os principais fabricantes de 

sistemas de bancos de dados adotaram o SQL como linguagem padrão para o acesso das 

informações em seus sistemas. Com o alto desenvolvimento desse sistema, em pouco tempo, 

empresas maiores começaram a comprar empresas menores, deixando em destaque no mercado 

três principais sistemas: o DB2, da IBM, o Microsoft SQL Server, da Microsoft e, também, o 

Oracle - produzido pela antiga Software Development Laboratories, que em 1982 deixou de ter 

este nome e passou a se chamar Oracle. Com a criação e a expansão da web, em 1994, um novo 

                                                 
121 Sistema de Gestão da Informação, nossa tradução. 
122 Armazenamento de Dados Integrados, nossa tradução. 
123 Um modelo de dados relacional para grandes bancos de dados compartilhados, nossa tradução. 
124 University of British Columbia. 
125 International Organization for Standardization - Organização Internacional para Padronização, nossa 

tradução. 
126 Linguagem de Consulta Estruturada, nossa tradução. 
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sistema gerenciador de banco de dados surgiu, o chamado MySQL. Diferente dos demais 

concorrentes, o MySQL foi desenvolvido totalmente em plataforma open source127, o que não 

trazia custos para os programadores e donos de websites, que desejassem utilizá-lo. Nesse 

mesmo ano, o MySQL foi comprado pela Sun Microsystems e, um ano depois, a Sun foi 

comprada pela Oracle, que ainda mantém o software em desenvolvimento open source. A 

última grande revolução histórica nos sistemas de bancos de dados se deu no início do ano 

2005, quando, com o aumento expressivo no número de internautas no mundo e com a 

massificação das redes sociais como Twitter, Facebook dentre outros, surgiu a necessidade de 

se ter sistemas de bancos de dados mais rápidos, flexíveis e que possuíssem um poder de 

escalabilidade maior do que os até então existentes. Motivados por estes problemas, grupos de 

estudantes em diversas partes no mundo deram início ao desenvolvimento dos bancos de dados 

não relacionais, conhecidos como NoSQL (SULLIVAN, 2015, p. 29). Dentre esses sistemas 

NoSQL, destacam-se hoje o MongoDB, Cassandra, Hadoop, CouchDB e DynamoDB. 

Como visto anteriormente, o acesso aos bancos de dados se dá através de um software 

conhecido como Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, sendo este o responsável pela 

manipulação dos dados propriamente ditos. Ele é o responsável, dentre outras tarefas, por 

adicionar, atualizar e apagar registros das tabelas do banco de dados, bem como a criação, 

atualização e remoção dessas tabelas. Outro componente que merece destaque é o software, que 

irá interagir com o sistema de banco de dados, sendo uma aplicação web ou ainda uma aplicação 

desktop, poderá possibilitar ao usuário final, através de uma interface gráfica, a modificação e 

consulta dos registros contidos nas tabelas, respeitando o nível de acesso do usuário ao sistema 

(CONNOLLY; BEGG, 2014, p. 106). Isso significa que, por mais que um usuário tenha acesso ao 

software, suas ações serão delimitadas por regras previamente cadastradas. A figura 5 ilustra a 

conexão, desde o usuário final até o banco de dados. Desta maneira, um usuário que deseja 

extrair informações de um banco de dados, deverá, de alguma maneira, se conectar à aplicação 

que manipula o banco de dados, não necessitando, portanto, de conhecimentos técnicos 

avançados. Esses conhecimentos técnicos ficam restritos somente aos administradores e 

desenvolvedores da aplicação, que deverão ter domínio da linguagem SQL, já citada. 

                                                 
127 Open source, ou código aberto, refere-se ao modelo de desenvolvimento de software que visa o livre 

desenvolvimento de um produto. Neste modelo, os desenvolvedores são encorajados a incluir e distribuir o código 

fonte de seus aplicativos, permitindo assim que outras pessoas contribuam no desenvolvimento do mesmo (OPEN 

SOURCE INITIATIVE, 2016) 
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Figura 5: Conexão do usuário com o banco de dados 

(Fonte: CONNOLLY; BEGG, 2014, p. 111) 

Pesquisadores de diversas áreas, incluindo os das Ciências Sociais, podem fazer uso de 

diversos sistemas de bancos de dados públicos para suas pesquisas. Muitos países passaram a 

adotar, para seus governos, o conceito de Open Data128, disponibilizando on-line dados 

estatísticos sobre o país, bem como valores de contratos fechados, salários de servidores 

públicos etc. Como exemplo, cabe citar, o Data.Gov129, do governo norte-americano; o Open 

Government130, do governo canadense; e, o Portal da Transparência131, do governo brasileiro. 

No Brasil foram criados portais individuais para cada estado da nação e algumas cidades, como 

São Paulo132 e o Rio de Janeiro133, também possuem portais com dados abertos sobre suas 

prefeituras. O próprio IBGE134 disponibiliza os dados estatísticos do censo brasileiro de maneira 

on-line, servindo, também, como material para pesquisas dos mais variados temas. A fim de 

                                                 
128 Open Data (dados abertos, nossa tradução) é a ideia de que dados não sigilosos possam ser disponibilizados 

gratuitamente a todos, sem nenhum tipo de licença ou patente ou outros mecanismos de controle (AUER et al., 

2007, p. 722). 
129 <https://www.data.gov>. Acesso em: 10 ago.2016. 
130 <http://open.canada.ca/en>. Acesso em: 10 ago.2016. 
131 <http://www.portaldatransparencia.gov.br>. Acesso em: 10 ago.2016. 
132 <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 10 ago.2016. 
133 <http://riotransparente.rio.rj.gov.br>. Acesso em: 10 ago.2016. 
134 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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facilitar a vida dos pesquisadores e das pessoas em geral, os sites que trabalham com o conceito 

de Open Data costumam oferecer o download do conteúdo através de arquivos no formato 

csv135, que podem ser facilmente importados em softwares como o Microsoft Excel ou ainda 

no Apache Open Office, permitindo assim a manipulação dos dados e a criação de gráficos 

estatísticos. 

 

4. Os Buscadores da Era Pré-Web 

Anteriormente a fundação do Google e pouco antes da própria web existir, estava sendo 

desenvolvido, aquele que viria a ser o primeiro mecanismo de busca da internet, o chamado 

Archie. Criado no ano de 1990, o Archie foi desenvolvido pelo então estudante Alan Emtage, 

da Universidade de McGill, Montreal (KENT; WILLIAMS, 2002, p. 134). Em um momento, 

onde as universidades buscavam modernizar a maneira do armazenamento de seus artigos, e já 

visando compartilhá-los com as demais universidades através da internet, Alan, que naquela 

ocasião era estudante do curso de Ciência da Computação, desenvolveu um mecanismo de 

busca capaz de: acessar os servidores FTP136 na internet ou em rede local, que não necessitavam 

de usuário e senha para o acesso; listar todos os diretórios e arquivos disponíveis no mesmo; 

armazenar em um banco de dados essas referências; indexá-las; e, através de uma interface de 

texto do computador, fornecer aos usuários uma forma de pesquisar tais arquivos (BATTELLE, 

2006, p. 40). Um dos principais pontos fracos do Archie era que ele somente indexava o nome 

dos arquivos encontrados, sem analisar o conteúdo dos mesmos. Assim, a busca do usuário só 

tinha sucesso quando o assunto estava explícito no nome do arquivo, caso contrário a busca era 

em vão.  

Para ter acesso ao sistema, o usuário deveria, através de um prompt de comandos - 

Windows ou Linux - abrir a ferramenta de redes Telnet137 e, através dela, digitar o endereço do 

servidor Archie, processo este que demandava do estudante conhecimentos específicos para 

conseguir acessar o mecanismo de busca. A popularização inicial do Archie se deu quando 

Emtage, que atuou como administrador de redes em McGill, conseguiu implementar o sistema 

                                                 
135 Comma Separated Values - valores separados por vírgula, nossa tradução. 
136 FTP é a sigla de File Transfer Protocol – Protocolo de Transferência de Arquivo, nossa tradução -, um 

protocolo de rede responsável pela cópia de arquivos entre computadores e servidores ligados a uma rede ou na 

internet (TANENBAUM; WETHERALL, 2010, p. 40). 
137 Telnet é um protocolo de redes responsável pela conexão remota em outros computadores ou servidores 

(TANENBAUM; WETHERALL, 2010, p. 40). 
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dentro da própria universidade, indexando os artigos acadêmicos e documentos lá existentes. 

Por conta da conectividade com a internet, o Archie podia ser acessado de qualquer local fora 

do campus, o que ampliou sua fama para outras universidades. Pouco tempo depois, Alan fez 

pequenas modificações, permitindo seu acesso pelo sistema Gopher138 e, posteriormente, 

através da web. Mesmo sendo um percursor dos mecanismos de busca moderno, o Archie não 

foi patenteado por seu criador, não trazendo desta maneira lucros a ele (KOHN, 2013). Alan se 

tornou membro fundador do grupo conhecido por Internet Society139, que promove o 

desenvolvimento, evolução e uso da internet para o benefício de todas as pessoas ao redor do 

globo, e, também, participou de diversos grupos de Estudo no Internet Engineering Task Force 

- IETF140, responsável por controlar e documentar parte dos protocolos de comunicação 

presentes na internet. Em suas participações no IETF, Emtage interagiu diretamente com 

pesquisadores como Tim Berners-Lee, Marc Andreessen, Mark McCahill (o criador do 

protocolo Gopher) e Jon Postel, onde juntos definiram o padrão de criação das chamadas 

URLs141. Atualmente, o Archie ainda se encontra em uso no Centro Interdisciplinar para 

Matemática e Modelamento Computacional, localizado na Polônia142. 

O segundo buscador da era pré-web que merece destaque chamava-se Veronica, que foi 

desenvolvido em 1993 na Universidade de Nevada, por Fred Barrie (BATTELLE, 2006, p.40). 

Operando de maneira similar ao Archie, o sistema Veronica indexava arquivos existentes em 

servidores abertos na internet, todavia, ao invés de usar o protocolo FTP, o mesmo utilizava o 

protocolo Gopher para o processo de captura dos dados. O sistema de busca ocorria através de 

páginas hospedadas utilizando o protocolo Gopher e eram apresentadas ao usuário através de 

listas. Assim como o Archie, o sistema Veronica também fazia somente a indexação dos 

arquivos utilizando o nome dos mesmos como base, não acessando o conteúdo presente nos 

arquivos. Um terceiro sistema entre os buscadores da era pré-web chamava-se Jughead143, 

desenvolvido em 1993 na Universidade Utah, por Rhett Jonzy. Comparado com o sistema 

Veronica, o Jughead apresentava melhorias em seu sistema de apresentação dos resultados da 

                                                 
138 Gopher é um protocolo de rede que foi desenvolvido pela Universidade Minnesota em 1991 por Mark 

McCahill. Sendo considerado o predecessor da web, o Gopher consistia em uma interface parecida com a dos 

sistemas de FTP, porém, tinha suporte somente a documentos em modo texto puro, sem imagens e hyperlinks 

(KENT; WILLIAMS, 2002, p. 135). 
139 <https://www.internetsociety.org>. Acesso em: 16 jul.2016. 
140 <https://www.ietf.org>. Acesso em: 16 jul.2016. 
141 Uniform Resource Locators - Localizador Uniforme de Recursos, nossa tradução. 
142 <http://archie.icm.edu.pl/archie_eng.html>. Acesso em: 15 jul.2016. 
143 Jughead é um acrônimo de Jonzy’s Universal Gopher Hierarchy Excavation and Display – Escavador 

Hierárquico Universal de Gopher do Jonzy, nossa tradução. 
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busca, o que se fez acreditar que seu desenvolvimento se iniciou antes mesmo do sistema 

Veronica, todavia, ele não aceitava operadores booleanos do tipo and e or (KENT; 

WILLIAMS, 2002, p.135). 

Após esta descrição, observa-se que os mecanismos de busca não sugiram por total 

acaso.  A expansão da internet, aliada ao rápido desenvolvimento que os sistemas de bancos de 

dados sofreram, somados à força da lógica booleana e emoldurados pelos estudos de Gerard 

Salton, foram ponto de partida para o surgimento dos primeiros mecanismos de busca, como 

hoje estes são conhecidos. A criação do Archie foi, sem sombra de dúvida, um marco 

importantíssimo na história da moderna internet, servindo como pedra angular para os demais 

sistemas que surgiram após ele. Mesmo que Alan Emtage e Gerard Salton não tenham 

enriquecido por conta de suas pesquisas e criações, a participação de ambos na história da 

internet e da web foi de vital importância, merecendo assim um enfoque distinto nesta pesquisa. 

Com o nascimento e expansão da web, que será abordado no próximo capítulo, o poder dos 

mecanismos de busca cresceu de maneira exponencial, tornando-se ferramentas digitais 

indispensáveis em nossas vidas profissionais e pessoais.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

OS MECANISMOS DE BUSCA DA WEB 

 
“Se não está no Google, então não existe” (JORNAL TODODIA, 2015). Esta frase vem 

sendo repetida diversas vezes, por pessoas das mais diversas idades, diferentes gêneros e classes 
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sociais. A velocidade, a acurácia e a praticidade que o “todo poderoso Google” oferece nos dias 

de hoje, o torna ponto de referência quando o assunto em questão é a busca. Contudo, já se 

observou, nesta pesquisa, que o Google não foi o primeiro no ramo e que várias tecnologias e 

cientistas contribuíram de diferentes maneiras na evolução da web e de suas diversas 

ferramentas.  

Focando nos principais fatos históricos que, de alguma forma, levaram o ser humano a 

criar os mecanismos de busca, este último capítulo tem por objetivo demonstrar o resgate 

histórico dos mecanismos de busca da web, trazendo consigo os principais sistemas de busca 

existentes hoje na internet. Para fundamentar de maneira sólida o capítulo, são abordados temas 

como a origem da web, os buscadores que foram desenvolvidos para funcionar na web, os 

principais algoritmos utilizados nos sistemas de busca, o conceito e uso da computação em 

nuvem nos sistemas de busca, o uso do aprendizado de máquina no aprimoramento dos 

resultados das buscas e também o advento dos assistentes pessoais inteligentes. Além destes, 

apresenta-se aqui um panorama de uso dos mecanismos de busca, no Brasil e no mundo, bem 

como uma perspectiva evolutiva dos mesmos, tendo como base as atuais tecnologias existentes. 

 

1. Hipertexto, Hipermídia, Tim Berners-Lee e a Web 

O desenvolvimento dos computadores, aliado aos primeiros modelos de rede144, deram 

ao ser humano a esperança de conseguir criar dispositivos que armazenassem uma vasta 

quantidade de informações, onde estas pudessem, de alguma forma, estar conectadas entre si. 

Em 1934, um autor belga chamado Paul Otlet (WRIGHT, 2014, p. 205) descreveu um sistema 

hipotético conhecido como Mondothèque, que seria capaz de armazenar, organizar e 

compartilhar documentos como textos, fotos, músicas, microfilmes e outros, utilizando-se da 

rede telegráfica, para compartilhar tais documentos com outros dispositivos semelhantes. Desta 

maneira, Otlet tentava criar, assim como ele mesmo se referia, um “cérebro global”, de modo a 

partilhar todas as informações do mundo. Como já mencionado nesta pesquisa, anos mais tarde, 

em 1945, Vannevar Bush viria a criar um modelo semelhante ao Mondothèque, o chamado 

memex, que, em sua concepção, teria a capacidade de ligar os documentos entre si, introduzindo 

assim um conceito primitivo de links entre os documentos.  

O conceito de link foi aprimorando em 1963, quando Theodor Holm Nelson, mais 

conhecido por Ted Nelson, um filósofo e sociólogo dos Estados Unidos, citou pela primeira 

                                                 
144 Redes telegráficas e telefônicas. 
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vez os termos hipertexto145 e hipermídia146. Ted Nelson ficou mundialmente conhecido por seu 

projeto denominado Xanadu, uma espécie de rede de computadores composta de interfaces 

simples, que foi iniciada em 1960. Em sua concepção, na rede Xanadu todos os hyperlinks 

seriam monitorados e correlacionados, como, por exemplo, um hiperlink que levasse o usuário 

do site A para o site B, deveria obrigatoriamente apresentar uma referência no site B, que 

voltasse o usuário para o site A. E, caso o site B parasse de funcionar, o site A removeria 

automaticamente a referência para o site B, de modo que, os usuários nunca enfrentassem o 

problema dos hyperlinks quebrados (DECHOW; STRUPPA, 2015, p. 84). Mesmo sendo muito 

parecido com a atual web, o projeto Xanadu, que ainda continua em desenvolvimento, não 

conseguiu pelos mais diversos motivos o merecido prestigio, sendo considerado um grande 

fracasso por diversos autores e jornalistas (WOLF, 1995). 

Uma das apresentações do sistema de hipertexto que marcou a história ocorreu em 9 de 

dezembro de 1968, quando o engenheiro Douglas Carl Engelbart apresentou, durante uma 

convenção da ACM147 em parceria com a IEEE148, o sistema que ficou conhecido como The 

Mother of All Demos149. Nesta apresentação, que durou 90 minutos, Douglas Engelbart mostrou 

um sistema composto de hardware e software chamado oN-Line System, que continha os 

principais conceitos da computação atual: sistema de janelas, hipertexto, imagens, 

videoconferência, um aplicativo processador de textos e, dentre outros, um componente novo 

no mundo da computação: o mouse. Em seu primeiro protótipo, o mouse de Engelbart era 

composto por duas roldanas capazes de perceber o caminho feito pelo dispositivo na mesa 

(direta-esquerda e cima-baixo), movendo sobre a tela um cursor e um botão que, quando 

pressionado, interagia com os itens da interface gráfica. Esta apresentação foi fonte de 

inspiração para os projetos criados na Xerox Park em 1970 e, também, para o desenvolvimento 

das interfaces gráficas criadas pela Apple e Microsoft entre 1980 e 1990 (TURNER, 2008, p. 

110). 

Entre 1978 e 1987, diversos aplicativos foram desenvolvidos, todos eles utilizando-se 

dos conceitos de hipertexto e hipermídia, merecendo destaque: 

                                                 
145 Um material textual ou pictórico interligado por uma forma complexa que não poderia ser convenientemente 

apresentado ou representado no papel. Pode conter sumários ou mapas de seus conteúdos e suas inter-relações; 

pode conter anotações, adições e notas de rodapé de estudiosos que a examinaram (NELSON, 1965, p. 96, nossa 

tradução). 
146 Filmes, gravações sonoras ou gravações em vídeo (NELSON, 1965, p. 96, nossa tradução). 
147

Association for Computing Machinery – Associação para Maquinaria da Computação, nossa tradução. 
148 Institute of Electrical and Electronics Engineers – Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, nossa 

tradução. 
149 A mãe de todas as demonstrações, nossa tradução. 
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 O Aspen Movie Map, de 1978; 

 O Enquire, de 1980; 

 O HyperTies, de 1983; e, 

 O Apple HyperCard, de 1987. 

 

Somente em 1989 uma grande evolução nos sistemas de hipertexto viria acontecer, 

quando o físico Tim Berners-Lee, graduado pela Universidade de Oxford, viria a desenvolver 

dentro dos laboratórios do CERN150, a chamada WWW - World Wide Web151, também 

conhecida como web. Em sua estrutura essencial, a web é um sistema de navegação em 

documentos hipermídia - contendo texto, imagem, som e vídeo – navegáveis através de 

hyperlinks. A ideia de Berners-Lee era criar um sistema, através da internet, que facilitasse o 

compartilhamento de textos entre os pesquisadores do CERN e os demais institutos. Para isso, 

ele desenvolveu dois softwares distintos, sendo eles o browser152, o software servidor153. E, 

para que a comunicação pudesse ocorrer, desenvolveu um novo protocolo de rede, que foi 

chamado de HTTP154, bem como a linguagem de marcação conhecida como HTML155 

(BERNERS-LEE, 2001, p. 32). 

O primeiro site desenvolvido por Berners-Lee foi a página institucional do próprio 

CERN156, que foi publicada em 06 de agosto de 1991, onde era possível obter informações 

sobre o funcionamento da web: como trabalhava o browser, como instalar um servidor web e 

detalhes técnicos do protocolo HTTP e da linguagem HTML. Ainda em 1991, Berners-Lee 

criou um site chamado WWW Virtual Library157, o primeiro serviço de catálogo da web. Neste 

serviço eram cadastrados diversos hyperlinks relacionados às diversas áreas do conhecimento. 

Como a web era um assunto extremamente recente é possível afirmar que este foi o primeiro 

serviço de busca disponível na web. Todavia, diferente do Archie e demais buscadores, nele 

todos os hyperlinks eram cadastrados manualmente. Com o intuito de manter o 

                                                 
150 European Organization for Nuclear Research - Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, nossa tradução. 
151 Rede Mundial de Computadores, nossa tradução. 
152 Browser é um software cliente para a navegação de páginas HTML. 
153 Local onde ficariam hospedados os documentos e arquivos. 
154 Hypertext Transfer Protocol - Protocolo de Transferência de Hipertexto, nossa tradução. 
155 HyperText Markup Language - Linguagem de Marcação de Hipertexto, nossa tradução. 
156 <http://info.cern.ch/>. Acesso em: 18 jul.2016. 
157 <http://vlib.org/>. Acesso em: 18 jul.2016. 
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desenvolvimento e a evolução da web, Berners-Lee fundou ainda em 1991, o W3C158, que 

dentre outros objetivos, deveria manter a interoperabilidade da web com os diversos sistemas 

operacionais, além de manter a linguagem HTML atualizada (BERNERS-LEE, 2001, p. 93). 

Em pouco tempo, a web de Berners-Lee tomou enormes proporções, sendo que, em 

1992, o número de websites se aproximava a 1.000 e, no ano 2000, este valor já passava dos 17 

milhões de sites (KENT; WILLIAMS, 2002, p. 136). Segundo o Internet Live Stats, esse 

número hoje ultrapassa a marca de 1 bilhão e 101 milhões de sites on-line (INTERNET LIVE 

STATS, 2016a). Na atualidade, parte deste sucesso que a web apresenta se dá, dentre outros 

motivos, por conta da evolução que os navegadores tiveram nos últimos anos. Quando a web 

foi concebida, era impossível se cogitar, por exemplo, a presença de vídeos “sob demanda”, 

como acontece com o YouTube. Isso acontecia porque o primeiro navegador, que se chamava 

Lynx, funcionava somente em modo de texto, o que impossibilitava a exibição de imagens e 

outros elementos multimídia. Com o aparecimento dos navegadores com interface gráfica, 

como o Mosaic e posteriormente o Netscape, a internet se tornou mais acessível e assim 

indivíduos com computadores pessoais, puderam fazer parte da mesma (KENT; WILLIAMS, 

2002, p. 136). A web, por sua estrutura voltada totalmente para a hipermídia, acabou decretando 

o abandono e a posterior morte do protocolo Gopher e, consequentemente, dos sistemas 

Veronica e Jughead.  

 

2. Os Buscadores da Web 

Com a rápida expansão da web, não demorou muito tempo para que fossem 

desenvolvidos novos mecanismos de busca, que tinham por objetivo explorar e catalogar esse 

novo “espaço intermédio”. Sistemas autônomos, assim como os citados mecanismos da era pré-

web, são também conhecidos por robots159, spiders160, wanders, crawlers161 ou ainda 

knowbots162. Estes sistemas, que são considerados parte elementar dos modernos mecanismos 

de busca (KENT; WILLIAMS, 2002, p. 137), têm por características acessar determinado 

website, localizar dentro de seu código todos os links ali existentes e, de maneira repetitiva, ir 

explorando cada uma das páginas encontradas. Em cada acesso, esses robôs vão analisando e 

                                                 
158 World Wide Web Consortium - Consórcio da Rede Mundial de Computadores, nossa tradução. 
159 Robôs, nossa tradução. 
160 Aranhas, nossa tradução. 
161 Rastreadores, nossa tradução. 
162 Knowbot é um conceito criado por Robert Kahn, que descreve softwares de computador capazes de navegar 

em redes e executar as mais diversas tarefas, dentre elas, indexar documentos e arquivos (CERF, 1991, p. 74). 
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coletando, em parte ou na totalidade, os textos e imagens presentes nas páginas, e o resultado 

deste processo é posteriormente armazenado em um banco de dados. Um segundo programa, 

conhecido como indexer163, analisa o conteúdo salvo pelo robô e, com base em um algoritmo 

de classificação específico, classifica aquele determinado link, ou seja, aquela página, dentro 

de uma ou mais determinadas categorias, tais como: esportes, cultura, religião, etc. e, 

dependendo do indexer em questão, classifica o conteúdo em outras subcategorias, mais 

específicas sobre o tema. Por fim, dentro deste processo, existe um terceiro componente: a 

página de busca, que, em posse do texto que o usuário digita no campo de busca, varre o banco 

de dados tentando encontrar resultados que se encaixem nos parâmetros imputados (KENT; 

WILLIAMS, 2002, p. 137). 

A segunda classificação dos mecanismos de busca, que engloba o já citado WWW 

Virtual Library criado por Tim Berners-Lee, refere-se aos denominados Serviços de Diretório. 

Diferente dos primeiros crawlers164, os Serviços de Diretório não operam de forma 

automatizada e dependem basicamente da força-tarefa humana para cadastrar, uma a uma, as 

páginas que desejam aparecer dentro do diretório. Também, de maneira manual, é criada a 

seleção das categorias e subcategorias, as quais cada página pertence (KENT; WILLIAMS, 

2002, p. 140). Dentre os Serviços de Diretório, destacou-se no Brasil o website chamado Cadê?, 

criado em 1995 por Gustavo Viberti e Fabio Oliveira (KURTZ, 2016). Este website foi vendido 

ao Yahoo! em janeiro de 2002 e atualmente não existe mais165.  

Dentre os sistemas de crawlers, o primeiro desenvolvido para operar na web ficou 

conhecido como WWW Wanderer, ou somente Wanderer, sendo desenvolvido em 1993 pelo 

estudante do MIT chamado Matthew Gray (BATTELLE, 2006, p. 40). Todos os sites que o 

Wanderer encontrava, ele indexava em uma base que ficou conhecida como Wandex, e que 

podia ser consultada através de uma página web. O Wanderer, mesmo sendo o primeiro de sua 

linha, tinha características importantes, como o versionamento das páginas e, considerada a 

mais importante, o controle de largura de banda, que ele conseguia fazer no momento em que 

acessava os sites. O controle de largura de banda era um fator primordial para aquele momento 

                                                 
163 Indexador, nossa tradução. 
164 Archie, Veronica e Jughead.  
165 Faz-se aqui uma importante reflexão sobre a história dos mecanismos de busca. De maneira oposta à maioria 

dos sistemas, que são de início manuais e posteriormente tornam-se automáticos, os mecanismos de busca foram 

desenvolvidos para poderem operar de maneira totalmente autônoma. Com o surgimento dos serviços de diretório, 

criou-se a necessidade da interação do ser humano no processo de classificação e verificação das páginas web. 

Contudo, com o rápido crescimento da web, os serviços de diretório acabaram sendo extintos aos poucos, 

sobrando, na atualidade, poucos exemplares funcionais dos mesmos. No panorama atual da web no mundo, os 

crawlers operam de maneira soberana (nota do autor). 
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histórico, visto que, naquela época, os links de comunicação não dispunham das altas 

velocidades que presenciamos atualmente, limitando-se muitas vezes a velocidades de 64 kbps. 

Um segundo buscador da web, que merece destaque, foi o ALIWEB, criado em 1993 por 

Martijn Koster, desenvolvido com o propósito de ser um concorrente direto ao Wanderer. 

Todavia, diferente do Wanderer, o ALIWEB não abria todas as páginas do site, ele ia sempre 

em busca de um arquivo específico que deveria ser criado pelos administradores do site. Este 

arquivo, que possuía uma estrutura peculiar, tinha em seu conteúdo as diferentes categorias em 

que o site se encaixava, e desta maneira o ALIWEB indexava-o (KENT; WILLIAMS, 2002, p. 

138). Este novo método de indexação trazia consigo um malefício: se o administrador do site 

não adicionasse este arquivo, o mesmo ficaria fora das listas de busca. Porém, por conta da sua 

metodologia de trabalho, a velocidade do processo de indexação era muito mais rápida, 

enquanto o consumo de banda era muito menor. A contribuição de Martijn Koster foi 

fundamental para o desenvolvimento dos sistemas de busca, pois usando como base este 

arquivo, necessário para o funcionamento do ALIWEB, criou-se os padrões para o 

desenvolvimento do arquivo conhecido como robots.txt, usado hoje para marcar quais partes 

do site podem ser indexadas e quais partes os mecanismos de busca não podem indexar. O 

ALIWEB permanece on-line até hoje166. 

O surgimento dos primeiros mecanismos de busca e sua rápida disseminação acadêmica, 

impulsionaram vários estudantes em diversas universidades a criar projetos similares. Nesta 

categoria, merecem destaque o chamado Jumpstation, criado em 1993 por Jonathon Fletcher, 

na Universidade de Stirling, da Escócia; o World Wide Web Worm, criado por Oliver McBryan, 

em 1994, na Universidade do Colorado, Estados Unidos; e, o The Repository-Based Software 

Engineering – RBSE, criado em 1993 por David Eichman, da Universidade de Houston, em 

parceria com a NASA (KENT; WILLIAMS, 2002, p. 139). Outro buscador desenvolvido nesse 

novo hype criado com a web, foi o Elnet Galaxy, que foi ao ar em janeiro de 1994. Programado 

para ser um serviço de diretório, o Elnet Galaxy foi o primeiro a combinar na mesma 

ferramenta, a possibilidade do usuário fazer a busca através de palavras-chave ou ainda ir 

navegando manualmente dentro das nove categorias presentes no catálogo, sendo elas: artes e 

humanidades, administração e gerenciamento de negócios, engenharia e tecnologia, 

informações de cunho geral e interdisciplinar, lazer e recreação, ciência, governo, Ciências 

Sociais e, comunidade. Em 1998, o ElNet foi vendido para o site GoTo.com e um ano mais 

tarde o mesmo se fundiu ao grupo Fox News Corporation.  

                                                 
166 <http://www.aliweb.com>. Acesso em: 20 jul.2016. 
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Além dos mecanismos de busca citados, um dos que conseguiu se tornar um produto de 

sucesso foi o chamado Excite, desenvolvido em junho de 1993 por seis alunos da Universidade 

de Stanford: Joe Kraus, Graham Spencer, Mark Van Haren, Bem Lutch, Martin Reinfried e 

Ryan McIntyre. Diferente dos demais, o Excite era composto por um algoritmo, que analisava 

estatisticamente a relação das palavras baseado na proximidade e ocorrência das mesmas, sendo 

assim mais eficiente no processo de localização das páginas web. O sistema foi ao ar em 

dezembro de 1994, tornando-se um sucesso em acessos. Em 1999, o projeto foi vendido por 

6,5 bilhões de dólares para um provedor de internet chamado @Home, renomeando o sistema 

para Excite@Home. Em 2001, o Excite@Home entrou em processo de falência, sendo 

comprado pelo site InfoSpace pelo valor de 10 milhões de dólares (KENT; WILLIAMS, 2002, 

p. 141). O Excite continua funcionando atualmente167. 

Dando continuidade ao resgate histórico, no início de 1994 foi desenvolvido o 

mecanismo de busca conhecido como WebCrawler, criado pelo estudante da Universidade de 

Washington Brian Pinkerton. O grande diferencial do WebCrawler, comparado aos demais 

serviços, era que, durante o processo de indexação, ele indexava todo o conteúdo presente na 

página, tornando-se assim o primeiro de seu segmento a possibilitar a busca de palavras 

específicas em determinado website. O WebCrawler ficou disponível para o acesso público no 

dia 20 de abril de 1994, com uma base de dados contendo aproximadamente 6000 websites. Em 

outubro do mesmo ano, o site já possuía uma média de 15 mil acessos diários. Por estar 

hospedado dentro da infraestrutura da universidade e necessitar de muitos recursos 

computacionais, o WebCrawler começou a se tornar instável e seu criador se viu obrigado a se 

desfazer, vendendo-o para a America Online em 29 de março de 1995. Posteriormente, em 

1996, o WebCrawler foi comprado pela Excite (BATTELLE, 2006, p. 41) e continua 

funcionando atualmente 168. 

Ainda em 1994 surgiria um dos principais mecanismos de busca presentes na web, o 

Yahoo! (YAHOO! INC., 2015). O projeto iniciou-se com a criação de um guia pessoal de 

navegação na web, desenvolvido por dois doutorandos da Universidade de Stanford, David Filo 

e Jerry Yang. Este guia era composto por diversos websites, escolhidos pelos dois estudantes, 

com os mais diversos assuntos e recebeu o nome de Jerry’s Guide to the World Wide Web169. 

Com o aumento do tamanho do guia, os temas dos websites começaram a ser separados em 

categorias e, posteriormente, em subcategorias. No início, Jerry e David não possuíam intenção 

                                                 
167 <http://www.excite.com >. Acesso em: 20 jul.2016. 
168 <http://www.webcrawler.com>. Acesso em: 20 jul.2016. 
169 O guia do Jerry para a Rede Mundial de Computadores, nossa tradução. 
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de transformar seu site em um negócio, todavia, em pouco tempo, o número de acessos na 

página começou a crescer rapidamente. Com a popularização da página, seus criadores 

decidiram mudar o nome do website, passando a se chamar Yahoo!, que significava Yet Another 

Hierarchical Officious Oracle170. Esse nome foi escolhido a fim de caracterizar os próprios 

criadores do site como “yahoos”, um termo criado por Jonathan Swift em sua obra As Viagens 

de Gulliver, que era usado para representar pessoas grosseiras e insensatas (KENT; 

WILLIAMS, 2002, p. 140). As primeiras versões do Yahoo! eram Serviços de Diretório e todo 

o cadastramento e revisão das páginas eram feitos por seres humanos, que adequavam e 

separavam as páginas em 14 diferentes categorias. Por ser um dos gigantes de sua época, o 

Yahoo! era responsável por processar mais buscas que a maioria dos seus concorrentes. Em 

pouco tempo, os criadores do Yahoo! compreendendo que tipo de informações seus usuários 

buscavam e como seus usuários executavam suas buscas, perceberam que poderiam assim 

desenvolver melhores mecanismos de busca, sendo este o ponto principal de suas ferramentas. 

O Yahoo! começou a alterar seu modo de operação para crawler em 1996, encerrando seu 

serviço de diretório em 2014. 

No mesmo ano da criação do Yahoo! iniciou-se o desenvolvimento do chamado Lycos, 

projeto liderado por Michael Mauldin na Universidade Carnegie Mellon, localizada na cidade 

de Pittsburgh, Estados Unidos. O nome do projeto foi baseado na palavra oriunda do latim 

Lycosidae lycosa, uma espécie de aranha que caça suas presas durante a noite. Da mesma 

maneira que esta aranha, o Lycos indexava os websites somente no período noturno, evitando 

assim o alto tráfego da web que existe durante o dia. Quando o Lycos foi ao ar, em 12 de agosto 

de 1994, existiam em suas bases de dados aproximadamente 54.000 páginas indexadas, número 

esse que subiu para 1,5 milhão de páginas em janeiro de 1995. Este serviço foi vendido para a 

CMG@Ventures em junho de 1995, que renomeou a empresa para Lycos Inc, permanecendo 

on-line171 e funcionando atualmente. 

Avançando para 1995, merece destaque o famoso Infoseek, criado por Steven Kirsch. 

Baseado nos já citados Yahoo! e Lycos, o Infoseek foi ao ar no dia 26 de março, sendo 

considerado mais amigável no quesito navegação e possuindo recursos diferenciados, como o 

rastreamento de encomendas feitas pela UPS e notícias. Um dos motivos da popularização do 

Infoseek foi a sua utilização como mecanismo padrão de buscas pelo navegador Netscape, 

através de um acordo corporativo (KENT; WILLIAMS, 2002, p. 142). Outro recurso 

                                                 
170 Mais um oráculo hierárquico informal, nossa tradução. 
171 <http://www.lycos.com>. Acesso em: 20 jul.2016. 
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importante, que merece enfoque na histórica do Infoseek, foi o início da possibilidade de se 

buscar produtos em sites através do mesmo, dando origem a esta nova categoria de negócio. 

Em 1999, o Infoseek fez a abertura de seu capital na NASDAQ, sendo considerado, na época, 

um dos sites com o maior tráfego da internet. Ainda em 1999, o Infoseek se juntou ao grupo 

Walt Disney Buena Vista, formando uma nova empresa de internet, chamada de go.com. 

Outro mecanismo de busca que fez seu nome no ano de 1995 foi o AltaVista, que foi 

desenvolvido dentro dos laboratórios da DEC172. O nome Altavista foi dado misturando-se as 

palavras alto, oriunda de Palo Alto, e vista, de visão, sendo assim trazia o significado de que o 

buscador “estava vendo tudo por cima de tudo” (KENT; WILLIAMS, 2002, p. 143). Em sua 

infraestrutura, o AltaVista era composto por uma arquitetura de computadores diferenciada e 

exclusiva da DEC, que podia executar softwares até 100 vezes mais rápido que os servidores 

existentes na época, além de uma rede computacional robusta. O sistema foi ao ar em dezembro 

de 1995 e, no verão de 1996, através de um acordo comercial, se tornou o mecanismo que fazia 

as buscas do Yahoo!, aumentando em pouco tempo o seu número de acessos, sem sofrer com 

problemas de lentidão. Entre suas características destaca-se a busca, que podia ser feita através 

de linguagem natural, onde o usuário poderia fazer sua busca como se estivesse perguntado a 

outra pessoa sobre o assunto que desejava consultar. Além deste novo meio de se fazer a busca, 

o AltaVista, que operava em diversos idiomas, passou a disponibilizar uma das primeiras 

ferramentas de tradução on-line, o Babelfish. Hoje em dia o AltaVista está incorporado ao site 

do Yahoo!. 

O Inktomi173, outro mecanismo de busca, foi criado por Eric Brewer e Paul Gauthier, 

ambos ligados à Universidade da Califórnia. O diferencial do Inktomi estava em seu poder de 

processamento paralelo que, munido de uma infraestrutura composta por cem servidores, podia 

efetuar uma busca em um banco de dados de 100 milhões de registros em apenas 250 

milissegundos. Por conta de sua versatilidade, o Inktomi tomou o lugar do AltaVista, tornando-

se o principal motor de buscas do Yahoo! em julho de 1998 (KENT; WILLIAMS, 2002, p. 

143). Houve um mecanismo que mudou um pouco a estrutura dos sistemas de busca, mas que, 

todavia, não fez muito sucesso, foi o Northen Light, criado por estudantes do MIT. Seu 

diferencial, era a organização dos resultados de busca em categorias e subcategorias, assim, o 

usuário poderia navegar diretamente nas categorias pertinentes à sua pesquisa. 

                                                 
172 Digital Equipment Corporation. 
173 O nome Inktomi é derivado do mito oriundo dos Indígenas Norte-Americanos das planícies, que acreditavam 

que uma aranha que havia levado a cultura aos povos. 
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Avançando na história, surgia, em março de 1995 o mecanismo de busca chamado 

Savvysearch. Projeto de mestrado do aluno Daniel Drillinger, estudante da Universidade do 

Colorado, o Savvysearch era considerado um metabuscador174.  Em novembro de 1998 o 

serviço já conseguia reunir mais de 200 mecanismos de busca diferentes, incluindo dentre eles 

o Yahoo!, o Lycos e o AltaVista. O serviço foi vendido ao website CNET em 14 de outubro de 

1999. Da mesma maneira que o Savvysearch, foi lançado no outono de 1995 o serviço 

conhecido como Metacrawler, desenvolvido pelo estudante Eric Selburg, da Unversidade de 

Wahsington. Sua popularidade aumentou quando o mesmo foi citado em uma notícia de capa 

da revista Forbes. Anos mais tarde, o serviço foi vendido ao Excite. Em 1997, era lançado mais 

um icônico serviço de busca, o AskJeeves, desenvolvido por Garret Gruener e David Warthen. 

Sua estrutura era composta por crawlers de busca combinados com seres humanos, assim, o 

site poderia evoluir gradativamente seu potencial de resposta ao usuário. Em abril de 2004 o 

AskJeeves foi comprado pela Direct Hit, que renomeou o serviço para apenas Ask, 

permanecendo ativo até os dias de hoje175. 

O ano de 1998 ficou marcado pelo lançamento daquele que seria o mais popular 

mecanismo de busca, o Google176, desenvolvido por dois estudantes da Universidade de 

Stanford, Sergey Brin e Larry Page, que se conheceram no ano de 1995. Um ano mais tarde, 

Larry e Sergey começaram a desenvolver um protótipo de mecanismo de busca chamado 

BackRub, que teve de ser desativado um ano após seu lançamento, por conta do seu alto 

consumo de banda (BRIN; PAGE, 1996). Percebendo potencial no serviço que haviam 

desenvolvido, Larry e Sergey começaram a produzir um algoritmo melhor para seu projeto, que 

ficaria conhecido como PageRank, responsável por posicionar os sites resultantes de uma 

busca. Para tal, o PageRank analisa a quantidade de links que apontam para determinada página, 

fator que aponta se a mesma é confiável ou não. A ideia do PageRank baseou-se na criação de 

artigos científicos, onde, quanto mais um determinado autor é citado por diferentes artigos, 

mais ele é confiável ou importante para a comunidade acadêmica (BATTELLE, 2006, p. 69). 

O Google foi ao ar pela primeira vez no dia 07 de setembro de 1998 e em dezembro do mesmo 

ano, o site já era citado pela revista PC Magazine entre os 100 websites mais preferidos da web. 

                                                 
174 Metabuscadores são mecanismos de busca que, para obter seu resultado, paralelizam suas tarefas utilizando 

outros mecanismos de busca já existentes. O grande diferencial dos metabuscadores é poder redirecionar a busca 

do usuário para um mecanismo de busca que melhor se encaixe com suas necessidades, podendo assim trazer 

resultados de busca mais relevantes. (KENT; WILLIAMS, 2002, p. 144). 
175 <http://www.ask.com>. Acesso em: 29 jul.2016. 
176 A palavra Google deriva da palavra googol, um termo cunhado elo um matemático norte americano Milton 

Sirrota, que representa o número um seguido de uma sequencia de cem números zero. 
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Com o passar do tempo, o Google, que tinha como propósito apenas a busca, começou a 

desenvolver uma série de ferramentas e acoplá-las ao seu repertório, alterando profundamente 

os alicerces da internet e da economia mundial como um todo. Seu poder enquanto mecanismo 

de busca se tornou tão forte na sociedade global que, em 2006, o termo “google” se tornou um 

verbo, referindo-se ao ato de buscar na web (REDAÇÃO TERRA, 2006). Em junho de 2016, o 

Google, em sua totalidade, estava avaliado em 229 bilhões de dólares, superando empresas 

como Wal-Mart, Samsung e BMW (G1, 2016b). 

Por fim, uma última empresa que merece destaque por conta de seu mecanismo de busca 

é a Microsoft. Desde muito cedo, a Microsoft sempre teve seus olhares voltados para o campo 

da web e internet, mesmo que seu potencial estivesse na fabricação de softwares e sistemas 

operacionais. Sua primeira investida se deu em 24 de agosto de 1995, quando foi ao ar o site 

conhecido por MSN, uma sigla para Microsoft Network, um portal on-line que oferecia a seus 

visitantes uma gama de serviços e aplicativos. Seu lançamento se deu juntamente com o 

lançamento do Microsoft Windows 95, uma tentativa de projetar a empresa e seus usuários para 

o acesso a internet. O portal MSN177 recebeu seu mecanismo de buscas somente três anos 

depois, sendo batizado de MSN Search, que usava o já citado Inktomi como motor de buscas. 

De maneira um tanto quanto atrasada, a Microsoft atualizou seu serviço de busca somente em 

2006, quando lançou o Windows Live Search, que possibilitava, além do trivial, a busca de 

imagens, músicas, arquivos presentes no desktop do usuário e artigos presentes na enciclopédia 

Encarta. Um ano mais tarde, o serviço foi renomeado para Live Search que, em 2009, mudaria 

novamente de nome para Bing (MICROSOFT, 2015). De acordo com a ferramenta conScore 

(LELLA, 2016), o Bing hoje é o segundo buscador mais utilizado no mundo, com 21,3% de 

market share178, tendo como primeiro da lista o Google, com 63,8% e em terceiro lugar o 

Yahoo!, com 12,4% do market share. 

 

3. Os Algoritmos de Busca 

Em um mundo onde o ser humano é cercado e permeado por diversas tecnologias, é 

papel da sociedade científica como um todo estudar e compreender, mesmo que de maneira 

genérica, o funcionamento dessas tecnologias, pois somente assim o homem poderá entender o 

quanto determinada tecnologia pode influenciar e interferir em suas vidas. Neste mundo multi 

                                                 
177 <http://www.msn.com>. Acesso em: 02 ago.2016. 
178 Market Share é a parte do mercado comandada pelo produto (ou marca) de uma empresa (COOPER; 

NAKANISHI, 2010, p. 17, nossa tradução). 
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e quase plenamente conectado, é comum o ser humano pesquisar sobre os mais diversos 

assuntos utilizando os mecanismos de busca. Tal tendência de uso se torna tão constante, que 

alguns estudos já mostram que as pessoas não decoram mais os endereços para acessar 

determinados sites, elas apenas colocam o nome do mesmo em seu mecanismo de busca 

favorito e o acessam pela lista que contém os resultados (MATYSZCZYK, 2009). Desta 

maneira, se faz importante conhecer os diversos algoritmos computacionais presentes nos 

mecanismos de busca, pois talvez assim seja possível traçar novos panoramas tecnológicos 

futuros nesta área. Contudo, antes de se adentrar no funcionamento dos mesmos, cabe ressaltar 

que as empresas por de trás do objeto de estudo desta pesquisa são, em sua grande totalidade, 

empresas que visam o lucro, sendo assim, não é possível se afirmar que determinada empresa 

faz o uso do algoritmo A ou B, visto que estes são tratados como segredos industriais. 

No campo da computação, como já foi citado previamente, a busca é um assunto técnico 

composto por alta complexidade. Dentre os algoritmos computacionais voltados a busca dos 

dados em sistemas, perduram mais de 100 tipos diferentes, fugindo demais ao escopo da 

referida pesquisa. Por isto, foram selecionados aqui os 10 tipos de algoritmos de busca mais 

comumente utilizados para a busca e indexação de dados presentes na web. A fim de facilitar o 

entendimento sobre os algoritmos em questão, esta parte da pesquisa irá usar, sempre que 

possível, ilustrações exemplificando cada um deles.  

O primeiro algoritmo utilizado por conta da sua alta performance é chamado de 

Distributed web crawling179. Neste método, são utilizados diversos servidores, que em geral 

estão em pontos geográficos distintos, para vasculhar a web em busca de páginas e outros 

hyperlinks. Através de recursos da chamada computação paralela, a vantagem presente neste 

algoritmo é que, como os servidores não estão compartilhando o mesmo meio de acesso à 

internet, o consumo de banda ou ainda o congestionamento do link de internet, deixa de ser um 

problema no decorrer do processo de indexação (ZHU et al., 2014, p. 478). Outra característica 

importante é que, quanto mais servidores existirem na estrutura, menor será o tempo de 

processamento. Neste modelo, observa-se a presença de um ou mais servidores que são 

denominados como mestres, responsáveis por dividir as tarefas entre os diversos crawlers. A 

figura 6 ilustra esta divisão existente entre os servidores denominados como mestres - Master 

- e os demais, denominados simplesmente como crawlers. 

 

Figura 6: Arquitetura de um Sistema Distribuído 

                                                 
179 Rastreador da Web Distribuído, nossa tradução. 
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(Fonte: NIELSEN, 2012) 

 

O segundo algoritmo é conhecido como Federated Search180. Ele consiste em 

transformar uma consulta e transmiti-la para um grupo de bancos de dados ou ainda transmiti-

la a outros websites presentes na web, com uma sintaxe apropriada. Após a coleta dos 

resultados, através dos diferentes meios, os dados são apresentados de maneira sucinta e 

unificada, evitando ao máximo a duplicação desses resultados (JACSÓ, 2004, p. 56). A figura 

7 ilustra o funcionamento simplificado da busca federada. 

O terceiro algoritmo é conhecido como Focused Crawler181 e sua principal 

característica é coletar informações na web, que satisfaçam determinada condição pré-

programada (CHAKRABARTI, 2009, p. 1148). Desta maneira, algoritmos deste tipo devem 

ser capazes, por exemplo, de prever a qualidade do conteúdo a ser buscado antes mesmo de 

iniciar o processo da busca, tornando o resultado obtido mais relevante. Isto evita, por exemplo, 

que caso a busca seja feita sobre o tema a “revolução industrial”, que os crawlers fiquem 

tentando localizar este tipo de informação em sites de esportes. O uso deste algoritmo é muito 

frequente em sites que possuem catálogos internos.  

 

 

Figura 7: Busca Federada 

                                                 
180 Busca Federada, nossa tradução. 
181 Rastreador focalizado, nossa tradução. 
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 (Fonte: STEINHAUER, 2014) 

 

O quarto algoritmo a ser citado é o Image Meta Search182, responsável por encontrar 

imagens, figuras e animações. Seu funcionamento baseia-se nos metadados presentes em 

arquivos de imagens, que são adicionados automaticamente quando a foto é tirada183, ou ainda 

manualmente, através de aplicativos de organização de fotos (BENITEZ; BEIGI; CHANG, 

1998, p. 60). Com base nestes dados, os mecanismos de busca, como o Google Imagens184, 

organizam e catalogam as diversas imagens presentes na web, possibilitando assim sua fácil 

localização. 

O quinto algoritmo é o PageRank, desenvolvido pelos criadores do Google, Larry Page 

e Sergey Brin. Através de expressões aritméticas, o PageRank avalia se determinada página é 

relevante ou não, tendo como base o número de links que levam a ela. Cabe aqui ressaltar que 

este algoritmo é aprimorado constantemente e usa outras variáveis independentes para gerar o 

número de ranking, que determinado website possui. A importância do PageRank é tão alta 

para diversas empresas185 que, para se manterem sempre no topo das pesquisas, são contratados 

profissionais conhecidos como SEO - Search Engine Optimization186, responsáveis por 

entender a fundo o funcionamento do PageRank e fazer os ajustes necessários nos websites das 

empresas às quais pertencem.  

                                                 
182 Busca de Meta Imagens, nossa tradução. 
183 Por exemplo: localização de onde a foto foi tirada com base no GPS, marca e modelo da câmera que tirou a 

foto, tamanho da lente, etc. 
184 <https://images.google.com/>. Acesso em: 04 ago.2016. 
185 Tais como grandes portais de conteúdo ou ainda sites de comercio eletrônico. 
186 Otimização dos Motores de Busca, nossa tradução. 
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O sexto algoritmo é conhecido como Poison Words187, encarregado por verificar dentro 

das páginas indexadas a presença de palavras de caráter ofensivo ou preconceituoso. Este 

algoritmo atua de maneira acessória ao algoritmo principal da busca, reduzindo a pontuação de 

determinado website, caso alguma destas palavras ou expressões sejam encontradas. De 

maneira singela, este algoritmo torna a web um local mais agradável de ser acessado e, 

consequentemente, afasta crianças e adolescentes de um acesso desnecessário a conteúdos 

inapropriados. 

O sétimo algoritmo da lista é conhecido como Text Proximity Search188, responsável 

por procurar dentro de textos, ou ainda de páginas web, a ocorrência de duas ou mais palavras 

que aparecem com uma distância específica entre as mesmas, sendo esta distância um número 

de caracteres ou ainda palavras que separam os termos buscados. Além da proximidade das 

palavras, a ordem que as mesmas aparecem também é levado em conta por este algoritmo 

(SCHENKEL et al., 2007, p. 288). Como exemplo, considere uma busca onde o usuário procura 

por “casa de tijolos vermelhos”; através do algoritmo de proximidade, resultados contendo 

“casa feita de tijolos vermelhos” ou ainda “casa vermelha de tijolos” serão considerados 

resultados válidos para a pesquisa, entretanto, uma busca contendo as palavras casa, tijolo ou 

vermelho, de maneira isolada, não irá gerar os mesmos resultados de busca.  

Em oitavo lugar se encontra o algoritmo conhecido como Relevance Feedback189, 

conhecido por classificar os resultados da pesquisa como relevantes ou não ao usuário. De 

maneira simplificada, este algoritmo opera do seguinte modo: o usuário efetua uma busca em 

um sistema, esse sistema retorna uma gama de resultados iniciais e o usuário marca os 

resultados que acredita que são mais relevantes à sua pesquisa. Com isso, o sistema refina os 

resultados da busca, trazendo novamente ao usuário os resultados da pesquisa (HARMAN, 

1999). Este algoritmo de relevância pode funcionar de três maneiras sucintas: de forma 

explícita, onde o usuário consciente aponta ao algoritmo qual a relevância do conteúdo; de 

maneira implícita, onde o algoritmo analisa automaticamente os resultados que o usuário abriu 

e quais não foram considerados; e, de maneira cega, onde o algoritmo, através de mudanças 

sistêmicas na ordem dos resultados, classifica qual resultado é mais ou menos relevante. 

O nono algoritmo de busca aprimorado para a web chama-se SALSA, uma sigla para 

Stochastic Approach for Link-Structure Analysis190 e foi desenvolvido por Ronny Lempel e 

                                                 
187 Palavras Venenosas, nossa tradução. 
188 Busca de Proximidade de Texto, nossa tradução. 
189 Comentários de Relevância, nossa tradução.   
190 Abordagem Estocástica para Análise de Estrutura de Link, nossa tradução. 
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Shlomo P. Moran (LEMPEL; MORAN, 2001, p. 161). Seu funcionamento baseia-se em outros 

algoritmos presentes no mundo computacional e, principalmente, no já citado PageRank. De 

maneira sintética, o SALSA opera com duas bases de dados, sendo elas Hub e Authority. Hubs 

são, na visão dos criadores, os diversos mecanismos de busca presentes na web, que através de 

seus próprios algoritmos criam listas ranqueadas para as pesquisas e Authority são os diversos 

resultados das buscas. O algoritmo SALSA faz um cruzamento entre as diversas bases de Hubs 

e as diversas Authorities presentes na web, trazendo assim um resultado refinado de busca.  

Na décima e última posição da lista dos algoritmos de busca, voltados para a web, 

encontra-se o Website Sophistication Rate 191. Este atua de maneira acessória ao algoritmo 

principal de busca e sua função é dar notas aos websites com base em variáveis extras, que os 

algoritmos comuns não levam em consideração. Por analisar diversas variáveis independentes, 

este algoritmo dispõe de pouquíssima documentação, todavia, dentre as variáveis que o mesmo 

pode usar, destacam-se: tempo que o website está on-line, ou seja, sem quedas; número de 

visitas do website; aparição do website em mídias sociais on-line; se o website respeita regras 

de SEO adequadas; etc. 

 

4. O Poder do Cloud Computing e sua Aplicação nos Mecanismos de Busca 

O avanço nas tecnologias computacionais se deu de maneira galopante nas últimas 

décadas, sendo que o ano de 2016 foi marcado com o término daquela que ficou conhecida 

como Lei de Moore192.  Isso aconteceu porque o desenvolvimento das tecnologias baseadas em 

processadores de silício chegou em seu limite, tornando esta “lei” impraticável pelas empresas 

desenvolvedoras de processadores (ALECRIM, 2016). É impressionante observar que, em 21 

anos, as velocidades de acesso à internet saltaram dos insignificantes 32kbps193 para os atuais 

300mbps194, oferecidos pelo serviço Vivo Fibra em São Paulo. Toda esta evolução tecnológica 

se deu também dentro dos gigantescos Data Centers, sofisticadas instalações preparadas para 

acomodar servidores, equipamentos de rede e unidades de armazenamento de dados, que 

dispõem de sistemas de refrigeração avançados, redundância elétrica (em caso de falhas) e 

ainda proteção contra agentes externos, como terremotos, tsunamis e vandalismo (GLANZ, 

                                                 
191 Taxa de Sofisticação do Website, nossa tradução. 
192 A chamada lei de Moore foi uma profetização feita por Gordon E. Moore, então presidente da Intel, no ano de 

1965. Em sua fala, Moore acreditava que os processadores eletrônicos dobrariam de capacidade entre 18 a 24 

meses. Por muito tempo, a Intel usou as palavras de seu antigo presidente como meta para o desenvolvimento dos 

seus processadores (INTEL CORPORATION, 2016). 
193 30.000 bits por segundo, o suficiente para enviar 4.096 caracteres de texto em um único segundo.  
194 300.000.000 bits por segundo, o suficiente para se receber 360 músicas - 2.1 gigabytes - em apenas 1 minuto. 
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2012). O poder de processamento existente dentro desses Data Centers, supre, hoje, toda uma 

necessidade adquirida pelas empresas, bem como as necessidades criadas pela web e suas 

diversas atividades. Chega a ser cômico comparar a infraestrutura que o Google adotava no 

início de suas atividades - que hoje encontra-se no Museu da História do Computador na 

Califórnia e pode ser visualizado na figura 8 -, com a sua atual infraestrutura. No passado, os 

equipamentos eram amontoados da melhor maneira possível, a fim de economizar espaço, 

porém, com a evolução tecnológica, suas atuais e modernas instalações (como pode ser 

visualizado na figura 9), foram pensadas para serem ecologicamente corretas.  

 
Figura 8: Primeiro raque de equipamentos do Google 

 

 (Fonte: RICHARDS, 1999) 

 
A busca das empresas pelo poder de processamento computacional cresceu de maneira 

exponencial nos últimos anos. O boom criado pela internet, aliado ao desenvolvimento das 

tecnologias sem fio, a miniaturização dos equipamentos e seu respectivo barateamento, foram 

fatores determinantes para o sucesso de empresas como o Google, Facebook, Twitter e outras 

do setor. Todavia, todo este ambiente, que favoreceu a massificação do acesso à internet, criou 

a necessidade das empresas em expandirem seus parques computacionais, com o intuito de 
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suprir toda essa nova demanda, gerando assim despesas inimagináveis em infraestrutura. Este 

crescimento na infraestrutura demandou também, por parte das empresas, novos modelos de 

gestão dos seus sistemas computacionais, de modo a facilitar o gerenciamento e configuração 

de tantos componentes. Foi sob este cenário que, utilizando de técnicas computacionais antigas, 

dentre elas a virtualização195, foram surgindo os primeiros modelos computacionais de Cloud 

Computing. Em suma, Cloud Computing é a forma de gestão computacional que, toda ou grande 

parte da infraestrutura física de uma empresa (servidores, roteadores, switches e storages) são 

vistas como um grande recurso computacional, onde diversas outras estruturas computacionais 

podem ser criadas, de maneira virtual e isoladas, dentro desta grande estrutura (SITARAM; 

MANJUNATH, 2012, p. 8). 

 
Figura 9: Um dos novos Data Centers do Google 

 

 (Fonte: DARROW, 2016) 

 

Os sistemas de Cloud Computing dividem-se em dois grandes tipos: as chamadas 

nuvens públicas e as nuvens privadas. O conceito de nuvem pública baseia-se em infraestruturas 

montadas por empresas particulares (como Amazon AWS, UOL Hosting, Locaweb etc.), que 

                                                 
195 Virtualização [...] é o processo de abstração do hardware e software de maneira geral, possibilitando que sejam 

criados diversos servidores virtuais dentro de um mesmo servidor físico (SITARAM; MANJUNATH, 2012, p. 

351). 
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alugam seus recursos computacionais para outras empresas ou pessoas, geralmente, cobrando 

valores por hora de uso (SITARAM; MANJUNATH, 2012, p. 10). Por outro lado, as nuvens 

privadas são desenvolvidas e mantidas por empresas para seu próprio uso, sem compartilhá-las 

com outras pessoas ou empresas (SITARAM; MANJUNATH, 2012, p. 10). Cabe aqui ressaltar 

que, dentro de um sistema de nuvem pública, os dados, sistemas e infraestrutura contratados 

são segmentados de maneira lógica, impossibilitando assim que outros usuários tenham acesso 

a conteúdos alheios. Os provedores de Cloud Computing, tanto públicos quanto privados, 

oferecem diversas modalidades de serviços que podem ser utilizadas, dentre eles, os termos: o 

IaaS, o PaaS e o SaaS. IaaS refere-se a Infrastructure as a Service196, modalidade onde se 

contrata um servidor virtual, sendo toda a gestão e configuração deste servidor feito pelo 

próprio contratante, que poderá disponibilizar algum tipo de recurso específico. PaaS refere-se 

a Platform as a Service197, modalidade que prove ao cliente uma plataforma onde o mesmo 

possa instalar, configurar e executar uma aplicação de seu interesse, não precisando se 

preocupar com a gestão e configuração do sistema operacional. Por fim, o SaaS refere-se ao 

Software as a Service198, modalidade onde o cliente contrata o software pronto para o uso, sem 

a necessidade de se preocupar com a gestão dos servidores, aplicativos e configurações. Nos 

diferentes contextos oferecidos pela computação em nuvem, destacam-se na atualidade como 

fornecedores de serviços: a Amazon, com seu serviço conhecido como Amazon AWS; a 

Microsoft, com seu serviço Azure, e; o Google, com seu serviço Google Cloud Platform. 

Grandes empresas como Yahoo!, Microsoft e Google hoje operam a maior parte de sua 

infraestrutura utilizando o modelo do Cloud Computing199, dando a elas flexibilidade na 

expansão e gestão dos seus ativos de tecnologia. Do ponto de vista dos mecanismos de busca, 

alguns estudos, dentre eles Cloud Based Search Engine200 (NAIR et al., 2015) e Ontology and 

Search Engine for Cloud Computing System201 (KANG; SIM, 2011), apontam que as empresas 

que detêm os principais mecanismos de busca presentes, hoje, na web, podem flexibilizar seus 

recursos computacionais para a captura e indexação dos novos websites e páginas. Tais estudos 

apontam que, diferente da década de 90, os atuais algoritmos computacionais não precisam 

ficar varrendo constantemente todas as páginas presentes na web, pois, atualmente, seus 

                                                 
196 Infraestrutura como serviço, nossa tradução. 
197 Plataforma como Serviço, nossa tradução. 
198 Software como Serviço, nossa tradução. 
199 Importante ressaltar que é delicado se afirmar que determinada empresa opera totalmente em modelo de Cloud 

Computing ou não, visto que este tipo de informação é sigilosa (nota do autor). 
200 Mecanismo de Busca Baseado em Nuvem, nossa tradução. 
201 Mecanismos de Busca e Ontologia para o Sistema de Computação em Nuvem, nossa tradução. 
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algoritmos proprietários de busca já conseguem distinguir um site capaz de ter atualizações 

constantes, como, por exemplo, um portal de notícias de um site que não se atualiza com tanta 

frequência. Isso significa que as empresas podem destinar somente uma parte de seus recursos 

computacionais para a busca, com a possibilidade de aumento ou redução da carga 

computacional no momento que considerarem necessário.  

O Google postula que, mesmo inserida no mercado capitalista, é possível “fazer dinheiro 

sem fazer o mal” (GOOGLE INC., 2015) e, seguindo esta e outras nove políticas filosóficas 

corporativas, advoga que é uma das poucas empresas de tecnologia de grande porte que abrem 

parte do seu parque tecnológico para a comunidade científica, incentivando, desta maneira, a 

pesquisa e o desenvolvimento de produtos cada vez mais voltados para a necessidade humana, 

sem esquecer valores como a democracia e a sustentabilidade. No ano de 2010 o Google 

apresentou ao mundo o seu novo sistema de indexação de resultados de busca, o chamado 

Google Caffeine. Mesmo sem muita documentação disponível, o Caffeine é programado 

totalmente para funcionar em ambiente de Cloud Computing, tirando o máximo de proveito da 

escalabilidade ali existente. No blog oficial do Google, Carrie Grimes (2010), Engenheiro de 

Software, aponta que o Caffeine pode 

 

[...] analisar a web em pequenas porções e atualizar nosso índice de pesquisa em uma 

base contínua, globalmente. À medida que encontramos novas páginas ou novas 

informações em páginas existentes, podemos adicioná-las diretamente ao índice. 

Isso significa que você pode encontrar informações mais frescas do que nunca - não 

importa quando e onde foi publicado (nossa tradução)202. 

 

Sobre a nova técnica empregada para a indexação dos documentos, Grimes ainda aponta 

que 

 

O Google Caffeine nos permite indexar páginas da web em uma enorme escala. De 

fato, a cada dois segundos o algoritmo processa centenas de milhares de páginas em 

paralelo. Se fosse uma pilha de papel, cresceria três milhas mais alto a cada segundo. 

O algoritmo ocupa quase 100 milhões de gigabytes de armazenamento em um banco 

de dados, adicionando novas informações a uma taxa de centenas de milhares de 

gigabytes por dia. Você precisaria de 625.000 dos maiores iPods para armazenar 

tanta informação; se estes fossem empilhados de ponta a ponta iriam por mais de 64 

quilômetros (nossa tradução)203. 

                                                 
202 […] analyze the web in small portions and update our search index on a continuous basis, globally. As we find 

new pages, or new information on existing pages, we can add these straight to the index. That means you can find 

fresher information than ever before—no matter when or where it was published. 
203 Caffeine lets us index web pages on an enormous scale. In fact, every second Caffeine processes hundreds of 

thousands of pages in parallel. If this were a pile of paper it would grow three miles taller every second. Caffeine 

takes up nearly 100 million gigabytes of storage in one database and adds new information at a rate of hundreds 
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Tais volumes de dados apresentados acima, aliados à crescente quantidade de pessoas 

conectadas à internet com suas altas velocidades de acesso, se fazem possíveis, somente, por 

conta da capacidade computacional proporcionada pelo Cloud Computing. Com o avanço 

galopante da globalização, torna-se uma tendência mundial as empresas, de todos os tamanhos, 

pensarem em seus negócios baseando-se nos recursos presentes na computação em nuvem. Em 

tempos de crise mundial, tanto sob a ótica financeira como energética, o ano de 2015 foi 

marcado pelo crescimento de 40% dos Data Centers no mundo, um bom sinal para as empresas 

de tecnologias e serviços que dependem dos mesmos para seu funcionamento 

(DATACENTERDYNAMICS, 2015).  

 

 

5. WolframAlpha, DuckDuckGo e o Novo Modelo de Buscas 

Como já citado, o uso dos mecanismos de busca, no dia a dia, já é uma ação praticamente 

constante na vida dos usuários de internet como um todo. Contudo, é preciso observar o 

mercado das buscas sob a ótica de uma moeda: de um lado dela encontram-se grandes empresas 

como Google, Microsoft e Yahoo!, que estão constantemente e a todo custo, tentando indexar 

a web da maneira mais rápida e prática possível, buscando serem as primeiras a ofertar um novo 

conteúdo a seus usuários, e, do outro lado da moeda, encontram-se empresas não tão famosas, 

que, se esforçam duramente, para reinventar o modo como a busca impacta a vida de seus 

usuários. Sobre estes sistemas, merecem destaque o WolframAlpha e o DuckDuckGo. 

O WolframAlpha foi lançado em 18 de maio de 2009 pela Wolfram Research, empresa 

do cientista da computação e matemático britânico-americano Stephen Wolfram. Diferente do 

Google e demais buscadores, o WolframAlpha tende a ser, em primeiro lugar, um “motor de 

conhecimento computacional” (JOHNSON, 2009). Seguindo esta linha de funcionamento, este 

sistema tende em primeiro lugar, de maneira simplificada, oferecer ao seu usuário a resposta 

correta para a pesquisa feita e, em segundo lugar, disponibilizar sites que contenham a resposta. 

Sendo assim, o usuário pode, usando linguagem informal, “perguntar” ao site, por exemplo, 

quando nasceu Dom Pedro I, como pode ser visualizado na figura 10. A proposta de 

funcionamento do WolframAlpha não se limita a responder perguntas históricas, se estendendo 

a 40 áreas do conhecimento204, de modo que o usuário pode ir muito além do encontrado nos 

                                                 
of thousands of gigabytes per day. You would need 625,000 of the largest iPods to store that much information; if 

these were stacked end-to-end they would go for more than 40 miles. 
204 Matemática, pessoas & história, física, saúde & medicina, materiais, esportes & jogos, soluções passo a passo, 

datas e tempo, arte & design, engenharia, ciências da Terra, ciências da computação, palavras & linguística, 
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mecanismos de buscas convencionais. Assim, o usuário consegue saber, de maneira sucinta, 

por exemplo, o número atômico do átomo de plutônio; a composição química do sulfeto de 

manganês; a força exercida pela gravidade nos corpos; o número de moradores de determinada 

cidade; a distância entre duas cidades em um trajeto de carro; ou, ainda, a resolução de uma 

equação matemática, como pode ser visualizado na figura 11.  

 

Figura 10: Busca Semântica feita no WolframAlpha 

 

 (Fonte: print screen do site WolframAlpha) 

 

Para conseguir realizar estas buscas tão complexas, o WolframAlpha opera em um 

ambiente de computação em nuvem e usa como ponto chave de suas buscas as principais bases 

de dados espalhadas pelo mundo, como o censo norte-americano, o IBGE do Brasil, a biblioteca 

da Universidade de Cornell, dentre outras inúmeras bases de dados confiáveis. As pesquisas 

voltadas para a matemática ou física usam como aporte uma tecnologia chamada Wolfram 

Mathematica, desenvolvida pela mesma empresa.  

                                                 
química, dados socioeconômicos, lugares & geografia, ciências da saúde, transportes, unidades e medidas, cultura 

& media, astronomia, alimentos e nutrição, tempo & meteorologia, web & sistemas computacionais, análise de 

dados e estatística, dinheiro & finanças, música, educação, mundo tecnológico e surpresas. 
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Todo este esforço criado pela Wolfram visa antecipar o surgimento da chamada Web 

Semântica, tema que será abordado mais adiante nesta pesquisa. Todo o potencial presente neste 

mecanismo de busca foi muito bem visto pela Apple, que em 2009 o adicionou como base de 

conhecimento para a sua Assistente Pessoal presente nos iPhones, denominada Siri. Desta 

maneira, usuários do iPhone conseguem fazer pesquisas mais elaboradas com sua “Assistente 

Pessoal”, obtendo assim respostas mais satisfatórias às suas buscas. Além da Siri, o 

WolframAlpha também possui um aplicativo para celulares Apple e Android, que possibilitam 

a busca em sua base de conhecimentos. 

 

 

Figura 11: Solução de uma equação matemática no WolframAlpha 

 
 

(Fonte: print screen do site WolframAlpha) 
 

Mesmo sendo um sistema bem completo no quesito conteúdo, o WolframAlpha sofre 

diversas críticas, pois o usuário que deseja usufruir completamente de seus recursos se vê 

obrigado a assinar, depois de um certo período de uso, um plano mensal de utilização, que 

segundo o site visa suprir seus custos de manutenção. Além disso, a empresa ainda está sendo 
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processado judicialmente por diversas cortes norte-americanas, que alegam que o sistema não 

poderia cobrar por um serviço que usufrui de bases de conhecimento gratuitas, presentes na 

web. 

Seguindo por outra vertente, surgiu em 2008 o chamado DuckDuckGo205, um projeto 

criado por Gabriel Weinberg, mestre em Políticas Computacionais pelo Massachusetts Institute 

of Technology. A ideologia seguida no desenvolvimento deste projeto foi a preservação da 

liberdade individual e o incentivo à pesquisa. Desta maneira, o DuckDuckGo, diferentemente 

de mecanismos de busca como Google, Bing e Yahoo!, não salva ou compartilha nenhum tipo 

de informação proveniente da busca feita pelo usuário, tampouco cria perfis de navegação. 

Estes pontos, que serão abordados nesta pesquisa no tópico 07 deste capítulo, são os grandes 

responsáveis pela distribuição e venda dos dados dos usuários para empresas de publicidade, 

de modo que estas possam criar ofertas baseadas nos reais desejos dos usuários (HACHMAN, 

2015). Outra característica importante sobre o DuckDuckGo é seu modelo de desenvolvimento 

totalmente open source, que possibilita a qualquer pessoa com conhecimentos em 

desenvolvimento de software fazer o download gratuito do código fonte do sistema completo 

(GITHUB, 2015), modificá-lo e fazer uso. Esta iniciativa mostra o quanto a empresa é 

transparente com seus usuários, garantindo da melhor maneira possível que sua ferramenta de 

busca seja realmente honesta, não salvando os dados de navegação como mencionando.  

A popularidade do DuckDuckGo aumentou em junho de 2013, quando as primeiras 

informações confidencias da NSA começaram a ser publicadas por Edward Snowden no site 

WikiLeaks (KRIEGER, 2013). Segundo informações fornecidas pelo próprio DuckDuckGo 

(DUCKDUCKGO, 2016b), a ferramenta, que recebia em média um milhão e oitocentas mil 

pesquisas por dia, passou a receber mais de três milhões de pesquisas por dia, após as revelações 

feitas sobre a NSA. Parte do sucesso do site se deve a sua inclusão, em 2014, como ferramenta 

de busca dos navegadores Safari e Firefox, difundindo ainda mais sua cultura preservadora dos 

dados pessoais dos usuários.  

Tanto o WolframAlpha quanto o DuckDuckGo são exemplos de ferramentas de busca, 

que servem como luz para o então estagnado campo dos mecanismos de busca. Toda a inovação 

trazida pelo WolframAlpha serve de inspiração até para o tão poderoso Google que, de maneira 

discreta, começa a adicionar recursos parecidos, apresentando em determinadas buscas um 

pequeno resumo sobre o assunto, usando como fonte principal de informações a Wikipédia206. 

                                                 
205 O projeto tinha no inicio o nome de Duck Duck Goose, uma brincadeira de roda infantil. 
206 Por ser uma enciclopédia on-line onde todos podem editar e participar da mesma, diversos autores rebatem o 

quanto a Wikipédia pode ou não ser verídica em seus conteúdos (nota do autor). 
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Talvez o WolframAlpha seja o percursor de um novo modelo de como as buscas devem 

acontecer, levando para seus usuários a resposta correta propriamente dita, ao invés de tentar 

fornecer, como alternativa, centenas de milhares de websites que possam conter a resposta 

aproximada ao desejado. Para que este modelo possa entrar em vigor de maneira plena por 

outras empresas, é necessário a expansão da chamada Web Semântica - tópico a ser abordado 

em breve nesta pesquisa -, de modo que as páginas web carreguem consigo o significado de seu 

conteúdo, e não somente palavras-chave que as categorizem.  

Sob outra ótica, o DuckDuckGo mostra como uma empresa pode sobreviver em meio à 

gigantesca web e, ainda assim, conseguir arrecadar o dinheiro para sua sobrevivência, sem 

precisar “explorar” o usuário que o visita. Esta iniciativa visa mostrar ao público, em grande 

parte leigo, de que usar determinada ferramenta na web pode causar um prejuízo que não é 

sentido automaticamente ao se navegar por um no site, mas que, com o passar dos anos, vai 

entregando, acesso por acesso, toda nossa vida e todos nossos desejos, a empresas que 

transformam nossas necessidades, que nem sempre são urgentes e primordiais, em produtos e 

serviços, que misteriosamente se materializam em uma pequena área de um site qualquer. Estas 

novas iniciativas apontam para um futuro onde, de maneira consciente, o usuário poderá 

escolher qual a ferramenta de busca, que melhor atende suas necessidades, respeitando sua 

privacidade e, de maneira geral, os seus limites enquanto cidadão, não importando seu país de 

origem. Estas novas premissas, abrem as portas para o desenvolvimento de diversas outras 

ferramentas de busca, que poderão democratizar o uso da tecnologia como um todo.  

 

 
6. Os perfis de busca dos usuários 

Em uma análise de modelo de negócio é fácil constatar que um website, que oferece um 

simples mecanismo de busca não representa um modelo de negócio lucrativo. Dentre os grandes 

mecanismos de busca presentes na web, hoje, somente o Google e o Yahoo! iniciaram seus 

negócios a partir do buscador, diferente, por exemplo, da Microsoft. Esta trouxe seus 

mecanismos de busca como um diferencial em suas páginas, pois já possuíam outras vias para 

ganhar dinheiro. Sob esta ótica, há uma pergunta que se revela pertinente: como o Google e o 

Yahoo! conseguiram expandir seu capital até se transformar nas atuais superpotências? A 

resposta encontra-se na criação dos perfis de seus usuários, que servem como base de dados 

para a oferta de publicidade, produtos e serviços específicos. 
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O processo de construção do perfil de um usuário se inicia com o uso dos chamados 

cookies207, que John Sammons (2014, p. 120) define como 

[...] um pequeno arquivo de texto que é gravado no computador do usuário por um 

servidor web. Os cookies podem servir para uma variedade de propósitos. Eles 

podem ser usados para gravar seções ou ainda gravar as preferências do usuário 

sobre um determinado website (nossa tradução)208. 

 

Sempre que o usuário acessa websites de lojas, por exemplo, o próprio servidor que 

hospeda as páginas da loja vai armazenado no computador do usuário cookies contendo todos 

os produtos ou categorias de produtos que o usuário acessou. Estes cookies, como citado por 

John Sammons, são pequenos arquivos de texto e seu conteúdo pode ser lido por qualquer outro 

website. Em suma, isto significa que, um usuário que não limpa suas configurações de 

navegação, acumula, com o passar do tempo, seus rastros digitais, que retratam seus interesses. 

Obviamente, um cookie recém gravado no computador representará um desejo mais recente do 

usuário e os cookies mais antigos, por consequência, os desejos mais antigos do mesmo. Desta 

maneira, os sistemas que fazem a leitura destes cookies conseguem acertar com mais precisão 

o desejo atual do usuário e, através dos registros mais antigos, traçar um perfil de interesses 

daquele usuário. 

Utilizando este conhecimento sobre os cookies, grandes portais da internet, dentre eles 

UOL, Terra, The New York Times e The Guardian, também gravam nos computadores de seus 

leitores, cookies contendo informações sobre as diversas matérias lidas. Devemos expandir este 

exemplo ao YouTube, que também registra em cookies os vídeos assistidos por seus usuários. 

O pináculo das técnicas de rastreamento, que pode se estender a qualquer website, ocorre 

quando analisamos minuciosamente os mecanismos de busca. Se antes já era possível se traçar 

por completo o perfil de um usuário com base nos seus cookies de navegação, com os 

mecanismos de busca, esta tarefa se torna muito mais simples de ser executada pelas empresas, 

pois eles não precisam vasculhar a vida de seus usuários, visto que os próprios usuários colocam 

de maneira espontânea seus desejos nos campos de busca. 

A criação dos perfis de usuário se tornou mais clara quando, em 2014 (DÂMASIO, 

2014), o Google disponibilizou uma ferramenta conhecida como “Minha atividade”, que 

possibilita aos seus usuários visualizarem suas atividades em todas as ferramentas do Google, 

desde a busca até o YouTube (GOOGLE, 2015a). Por mais que o próprio Google descreva em 

sua política de privacidade, que estes dados não podem ser lidos por nenhuma outra pessoa, o 

                                                 
207 Em tradução literal, cookie significa biscoito, nossa tradução. 
208 A cookie is a small text file that is deposited on a user’s computer by a web server. Cookies can serve a variety 

of purposes. They can be used to track sessions as well as remember a user’s preference for a particular web site. 
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Google se utiliza dos mesmos a seu favor. Fica mais claro, após a leitura de estudos como 

Adaptive web search based on user profile constructed without any effort from users (2004), 

de que estes dados históricos de navegação são, hoje, para esta empresa e outras do setor, vitais 

para o aprimoramento das ferramentas de busca. Além dos algoritmos convencionais de busca 

e indexação, o Google e demais empresas podem adicionar a sua busca, variáveis 

personalizadas sobre usuário, tornando assim mais assertivo o resultado da mesma. Sobre este 

assunto, John Battelle (2006, p.6) defende que empresas como Google, Yahoo! e Microsoft 

possuem, para si, o que ele chama de Banco de Dados das Intenções. Este banco de dados é o 

resultado agregado de cada busca feita desde o começo pelo usuário, cada lista de resultados 

oferecida, cada caminho tomado como resultado e todas estas informações, juntas, representam 

a história “em tempo real” da cultura web passada. Com estas informações em mãos, Battelle 

acredita ainda que tais empresas possam fazer predileções sobre coisas que poderão virar 

sucesso ou ficar em destaque.  

Se por um lado, as empresas, por de trás dos mecanismos de busca, declaram possuir 

uma política de “boa empresa”, não divulgando os dados de seus usuários; por outro, existem 

aquelas que, mesmo sem o poder do mecanismo de busca em mãos, e de maneira mais explícita, 

oferecem serviços de criação de perfil de usuários, como é o caso da empresa Navveg, com sua 

ferramenta EveryBuyer (NAVEGG, 2016). Esta, através da leitura dos cookies dos usuários, 

consegue classificar os usuários através de gênero, faixa etária, classe social e hábitos de 

navegação. Com bases nestes dados, a ferramenta classifica o usuário em treze diferentes 

categorias209, possibilitando às empresas, que contratam o uso desta ferramenta, oferecer 

produtos e serviços de acordo com os gostos específicos de cada um. De maneira semelhante, 

porém mantendo uma política de não divulgação dos dados, o Google lançou no ano 2000, 

aquele que seria o seu primeiro e, até então, principal método de arrecadação monetária, o 

chamado Google AdWords (GOOGLE, 2015b). No primeiro momento, o Google ofertava para 

empresas anunciantes espaços privilegiados em sua página de busca, de modo que, se o usuário 

fizesse uma busca com palavras-chave que correspondessem ao tipo de anúncio, o mesmo seria 

colocado em destaque no resultado da busca, vide figura 12. Neste modelo de negócio, o 

anunciante paga antecipadamente um valor fechado e elege um valor que será pago ao Google 

caso o usuário clique em seu anúncio, sendo este modelo conhecido como Pay-Per-Click210 - 

PPC (STOKES, 2014, p. 13). Se existirem mais anunciantes com o mesmo produto ou serviço, 

                                                 
209 Serviços Financeiros, Esportes, Moda e Beleza, Veículos, Casa e Construção, Eletrônicos e Eletrodomésticos, 

Imobiliária, Viagem e Turismo, Entretenimento, Carreira e Educação, Tecnologia e, Telecomunicações. 
210 Pague por Clique, nossa tradução. 
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fica em primeiro lugar, no resultado, aquele que ofertou mais pelo valor do clique, de maneira 

similar a um leilão. 

 

Figura 12: Exemplo de publicidade do Google AdWords presente na busca do Google 

 
(Fonte: print screen do Google contendo publicidade) 

 

Com o sucesso em seu serviço de publicidade, o Google avançou no mercado de 

propaganda, criando um serviço para aumentar a visualização de publicidade além do 

mecanismo de busca, o chamado Google AdSense (GOOGLE, 2014). Neste novo modelo de 

negócio, que ainda se baseia no perfil do usuário para a sugestão do anúncio, o Google começou 

a repassar uma fração de seus lucros para donos de websites, que “alugam” um ou mais espaços 

de suas páginas, para a inserção de publicidade. Além do modelo Pay-Per-Click, foi adicionado 

neste novo negócio o modelo conhecido como Pay-Per-View211 – PPV (BENTON, 2013, p. 4), 

de modo que, a simples aparição da publicidade, torna-se suficiente para a cobrança de uma 

pequena taxa do anunciante. A figura 13 ilustra uma publicidade gerenciada pelo Google.  

Outra característica importante presente, hoje, nos perfis de usuário é a chamada 

geolocalização, recurso este que, além dos cookies e histórico de busca, considera como 

variável a posição geográfica do usuário. Deste modo, além de ofertar a publicidade de maneira 

precisa, o mecanismo de busca consegue, em uma pesquisa por produtos ou serviços, apontar 

qual o resultado que se encontra mais próximo do usuário. Este recurso tem sido amplamente 

utilizado por empresas como o Google e Facebook, porém a tecnologia para este uso necessita 

                                                 
211 Pague por Visualização, nossa tradução. 
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de aprimoramentos no âmbito tecnológico, visto que o constante uso do sistema de GPS dos 

smartphones é um dos grandes vilões no consumo da carga de bateria dos aparelhos. 

 

Figura 13: Exemplo de publicidade do Google AdWords presente em um site 

 

(Fonte: print screen do site UOL contendo publicidade do Google) 
 

Com a evolução dos sistemas de geolocalização, desenvolveu-se um novo conceito 

conhecido como geofences, que descreve o funcionamento das chamadas “cercas geográficas 

virtuais” (NAIT-SIDI-MOH et al., 2013). Através destas cercas virtuais, o usuário pode ser 

impactado com um tipo de determinada publicidade, de acordo com a região onde se encontra. 

Desta maneira, uma empresa pode, por exemplo, criar uma campanha de publicidade sobre 

determinados produtos de uma loja de grife, sendo impactados por esta publicidade somente 

pessoas que estiverem localizados na demarcação da “cerca virtual geográfica”, que pode ser 

nos arredores da loja. 

Em outra tentativa de inovação no lucrativo ramo da publicidade, o Google foi acusado 

de se utilizar indevidamente de informações pessoais de seus usuários, quando em 2013 passou 
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a analisar o conteúdo dos e-mails de usuários do serviço Gmail, oferecendo publicidade com 

base em palavras encontradas nas mensagens (SHANKLAND, 2013). Em meio a uma 

complexa discussão ética, que aborda o uso de dados pessoais, a construção dos perfis dos 

usuários pelos mecanismos de busca, aparece, em primeiro momento, como uma tendência que 

visa auxiliar na forma como o usuário interage com a ferramenta, filtrando os resultados com 

base nos seus dados previamente colhidos. Esta visão mais tecnológica sobre a criação de perfis 

vem auxiliar os usuários de maneira positiva, pois com a constante criação de páginas e 

websites, a busca na web torna-se cada vez mais complexa.  

Um espelho deste crescimento é o surgimento de mecanismos de busca específicos para 

diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, o próprio Google Acadêmico (GOOGLE, 

2016b), que é uma vertente do Google destinada, especificamente, para a localização de livros 

e artigos acadêmicos. Outra linha de pensamento, mais crítica e não tecnológica, aponta que a 

criação dos perfis de usuário fere de maneira grave a liberdade e o direito individual, levando 

em consideração que o usuário, leigo ou não, geralmente, não sabe que seus dados estão sendo 

coletados e utilizados por um sistema que classifica os mesmos, podendo estes serem 

comercializados ou não. Como já citado, é sobre esta vertente que são desenvolvidos sistemas 

como o DuckDuckGo, que antes de visarem o lucro, buscam preservar a identidade dos seus 

usuários, democratizando assim uma parte da internet. 

 

7. O Uso dos Buscadores no Brasil e no Mundo 

A tentativa de observação e análise da web, que também é conhecida como matriz 

espaço-relacional212, aliada aos indivíduos plurais que a utilizam (GALINDO, 2013, p. 12), 

torna-se uma árdua tarefa para os pesquisadores. Se a possibilidade da criação do perfil do 

usuário já é uma tarefa complexa, tentar prever qual será a nova moda na web, as chamadas 

tendências213, é algo equiparado a tentar achar uma agulha em um palheiro. Um evento que 

pode exemplificar este caso, ocorreu em julho de 2016 quando o jogo Pokémon Go, para 

smartphones, ultrapassou em tempo de uso, aplicativos como Facebook, Tinder e Snapchat 

(MOLINA, 2016). Este mesmo evento se consolidou quando, no mesmo mês, o termo pokémon 

go foi o mais buscado no Google de diversos países do mundo, incluindo Brasil, Estados Unidos 

                                                 
212 Silvano Tagliagambe defende que a web é uma grande matriz espaço-relacional pois é nela que diversos 

individuos formam sua identidade pessoal, criando também laços de relação com os demais individuos. O autor 

defende que a web é um grande espaço catalisador e transformador, sendo efetivamente uma matriz de conexões 

(TAGLIAGAMBE, 2009, p. 110). 
213 Conhecidas em inglês como Trends. 
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e Canadá (GOOGLE TRENDS, 2016a). Estar em primeiro lugar, mesmo que por um pequeno 

intervalo de tempo, significa que, de maneira geral, o mundo como um todo passou a procurar 

mais por pokémons do que por sexo, palavra esta que, desde de que o Google passou a analisar 

as palavras mais buscadas, ficou sempre entre os termos mais demandados (GOOGLE 

TRENDS, 2016b). 

Na tentativa de compreender melhor o uso e apropriação da web, é importante 

compreender também quais são os buscadores mais usados em cada localidade do globo. 

Todavia, antes desta análise, cabe, em primeiro lugar, compreender o que as pessoas pesquisam 

de modo geral na web. Segundo o estudo feito por Rand Fishkin (2016), os usuários que se 

utilizam dos mecanismos de busca querem: 

 fazer algo214, são as buscas transacionais, como, por exemplo, comprar uma 

passagem de avião;  

 conhecer215, são as chamadas buscas informacionais, como, por exemplo, 

descobrir o nome de um determinado teatro; e 

 ir216, são as denominadas buscas de navegação, como, por exemplo, ir a um 

determinado site, como o Facebook.  

Com estas informações em mente, é importante, em uma pesquisa voltada para a web, 

compreender que o soberano Google não reina de maneira absoluta no mundo todo. Alguns 

países, dentre eles China, Rússia e Coréia do Sul, que possuem em comum suas desavenças 

culturais e econômicas com os Estados Unidos, berço dos famosos mecanismos de busca, 

criaram alternativas para suprir suas necessidades nesse mercado. O exemplo mais conhecido 

sobre o caso é o da China, onde, por problemas de censura e bloqueios feitos pelo governo, o 

Google se viu obrigado a encerrar suas atividades no país no ano de 2010 

(VAIDHYANATHAN, 2011, p. 25). Nesta briga, diferente do que muitos acreditam, o grande 

perdedor foi o Google, levando-se em consideração que, dos 1,35 bilhões de pessoas registradas 

no último censo chinês de 2013, cerca de 49% deste total possuía acesso à internet de alguma 

maneira (HILL; LAHEY, 2016). Além desta quantidade imensa de pessoas, que para o Google 

seriam consumidores ideais para receberem constantemente seus banners de publicidade, a 

mesma pesquisa apontou que os chineses já gastam em média cerca de 26 horas por dia on-line. 

Em comparação, o brasileiro gasta, em média, 9 horas por dia conectado à internet (R7, 2015). 

Para suprir a falta causada pelo Google, os chineses aprimoraram sistemas próprios, como o 

                                                 
214 No artigo, o verbo utilizado pelo autor foi o Do. 
215 No artigo, o verbo utilizado pelo autor foi o Know. 
216 No artigo, o verbo utilizado pelo autor foi o Go. 
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Baidu (BAIDU INC., 2016a), que possui 63% do market share, o 360 Search (CN QIHOO 360, 

2016), com 22% do market share e o Sogou (SOGOU INC., 2016), que possui 11% do market 

share, e o restante do tráfego está distribuído entre serviços de busca menores. Cabe ressaltar 

que, para que estes mecanismos de busca funcionem na China, uma série de medidas tiveram 

de ser adotadas pelos mesmos, como, por exemplo: somente indexar páginas que estejam 

hospedadas dentro de território chinês, não indexar páginas que contenham textos falando mal 

do governo etc. 

Um estudo feito pela empresa Return on Now (RETURN ON NOW, 2016) apontou que, 

no ano de 2015, o Google ainda assim manteve seu império como buscador mais usado em 

diversos países do mundo. A tabela 3 ilustra quem são os mecanismos de busca mais usados 

em cada país, onde a coluna Leader representa sua porcentagem de mercado; a Share, aqueles 

que se encontram em segundo lugar; a Runner Up aponta cada país com sua devida 

porcentagem; e, por fim, a penetração da internet em cada país aparece na coluna Internet 

Penetration. Segundo William Bakhos (2016), durante o ano de 2015, a distribuição ocorreu 

da seguinte maneira: 

 No Brasil: 

o Google, com 91,77% 

o Yahoo!, com 1,64% 

o Bing, com 1,43% 

o Ask, Mercado Livre, Terra, Uol e demais buscadores com os 5,16% 

 

 Estados Unidos: 

o Google, com 66,70 % 

o Yahoo!, com 28,50% 

o Ask, com 3,00% 

o AOL, com 1,80% 

 

 Canadá: 

o Google, com 64,68 % 

o Yahoo!, com 12,26% 

o Ask, com 5,75% 

o Demais buscadores com 17,31% 

Tabela 3: Uso dos buscadores pelo mundo 
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(Fonte: RETURN ON NOW, 2016) 

 

Este estudo ainda contabilizou países como Austrália, Singapura, Índia, Argentina, 

Colômbia, México e outras potências217. Após saber de que forma as pessoas pesquisam e onde 

elas pesquisam, outro ponto interessante é saber o que as pessoas pesquisam. Para resolver esta 

tarefa, descobrimos que a maioria dos mecanismos de busca disponibiliza ferramentas de 

acompanhamento dos termos mais buscados, cada uma seguindo uma metodologia específica. 

                                                 
217 Cabe aqui uma ressalva que, além dos buscadores convencionais, a pesquisa contabilizou sites que fazem 

comparação de produtos, como Buscapé e Mercado Livre, e que possuem em sua essência mecanismos de busca. 

O acesso a relatórios contendo este tipo de informação costuma ser cobrado, pois contem importantes informações 

que possibilitam a criação de planos estratégicos de marketing, dentre outros (nota do autor). 
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O Google possui sua ferramenta conhecida como Google Trends (GOOGLE INC., 2016b), 

onde é possível se descobrir: quais são os termos mais buscados no momento; a frequência de 

busca de determinado termo desde o ano de 2004 - quando o serviço foi criado; e, realizar a 

comparação de dois ou mais termos durante determinado período de tempo. Além disso, a 

ferramenta permite filtrar o termo em categorias, visto que algumas palavras podem se encaixar 

em duas ou mais categorias218, permitindo o filtro por países e cidades e, ainda, o filtro entre os 

serviços do Google, como o Google Images, Google Shopping etc. 

Usando uma abordagem diferente do Google, o buscador Bing da Microsoft traz o seu 

serviço chamado Bing Trends (MICROSOFT, 2016b). Este serviço oferecido pela Microsoft 

nada mais é do que um relatório bem formatado, que aponta os principais termos buscados ao 

redor do mundo no ano anterior em relação ao atual e, quando o usuário clica em um dos itens, 

o mesmo é redirecionado para uma busca do Bing refinada, contendo páginas sobre os assuntos 

listados. O Yahoo!, por sua vez, não disponibiliza nenhum tipo de ferramenta que possibilite a 

extração de relatórios sobre as buscas, ponto este que atrapalha um pesquisador que almeje 

inclui-lo em seu trabalho. Fora do escopo criado nos Estados Unidos, o Yandex (YANDEX, 

2015), o mais popular mecanismo de busca utilizado na Rússia, também traz consigo uma 

ferramenta capaz de gerar relatórios sobre os termos mais buscados, o chamado Yandex 

Keyword Statistics (YANDEX, 2016). Este serviço, que é muito parecido com o Google Trends, 

permite a criação de filtros com base no tipo de dispositivo - celular, computador, etc.-, por 

região geográfica e, ainda, traz um gráfico com o uso do termo de busca no decorrer do tempo. 

O grande empecilho neste sistema é que, por ser muito utilizado na Rússia, a maioria dos termos 

buscados está no idioma russo. Por fim, cabe aqui a citação da ferramenta conhecida como 

Baidu Trends (BAIDU INC., 2016b), que quando acessada através de uma ferramenta de 

tradução on-line parece ser bem completa, porém não funciona integralmente. Para o total 

funcionamento da página, o usuário deverá ter alguma fluência no idioma mandarim, visto que 

a mesma não possui uma versão em inglês. 

 

 

 

 

8. A Web Semântica 

                                                 
218 Como por exemplo o termo RPG, que pode estar relacionado a jogos - Role-Playing Games, pode estar 

relacionado a fisioterapia - Reposicionamento Postural Global, ou ainda relacionado ao armamento bélico - 

Rocket-Propelled Grenade. 
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Em uma objetiva análise sobre a estrutura técnica da web como um todo, em pouco 

tempo é possível se concluir que a mesma não passa de um gigantesco conglomerado de 

arquivos e bancos de dados, se relacionando de maneira singular. Assim, tecnicamente é 

possível se constatar que, uma página web qualquer não passa de consistentes arquivos de 

computador. Aos olhos de um ser humano, o conteúdo deste arquivo pode ou não possuir algum 

conteúdo de relevância, sendo ele uma notícia, uma sinopse de um filme ou ainda a letra de 

uma música. Todavia, na “visão” de um computador, sua estrutura resume-se a muitos e 

diferentes arquivos, independente de seu conteúdo.  

Quando se insere um mecanismo de busca qualquer para vasculhar a web e indexar todo 

ou, então, quase todo seu conteúdo, sob a “visão” do mecanismo de busca, o resultado de suas 

pesquisas são somente arquivos, que possuem dentro de si palavras-chave ou ainda conjuntos 

de palavras que, relacionadas se enquadram em uma categoria, mas que, mesmo assim, para o 

mecanismo de busca, objetivamente, nada significam. Como visto nesta pesquisa, os 

computadores apenas sabem o que são os dados de entrada, sabem como manipulá-los e sabem 

que destino dar a eles. Por mais avanços que a Inteligência Artificial tenha tido nos últimos 

anos, para um simples computador, é tarefa quase impossível diferenciar uma melodia 

composta pelo pianista Frédéric Chopin de uma música composta pela artista carioca Larissa 

de Macedo Machado, a conhecida Anitta. Isto se dá pelo mesmo princípio já explicado: o 

computador até compreende que ambos são arquivos de áudio, que ambos possuem tags, que 

identificam o nome do artista, data da composição etc., mas para ele, os conteúdos são apenas 

sequências de bits que, colocados na velocidade certa e na posição correta, deverão ser enviadas 

para um dispositivo de saída de áudio, como um autofalante ou um fone de ouvido. Voltando 

para o âmbito da web, se os computadores pudessem, de alguma maneira, diferenciar os 

conteúdos das páginas web, o trabalho dos mecanismos de busca se reduziria de maneira 

grandiosa. Para sanar esta necessidade foi desenvolvido o conceito da Web Semântica. 

O conceito da Web Semântica foi derivado do estudo seminal criado pelo cientista 

Richard Hook Richens intitulado Preprogramming for Mechanical Translation219 (1956). Este 

estudo visava o desenvolvimento de um sistema, que seria capaz de traduzir em tempo real um 

texto. Para tanto, este deveria entender a semântica presente na frase, para executar sua tradução 

em um nível compreensível, e não fazer simplesmente a troca das palavras. A partir deste 

estudo, em 1969, o cientista cognitivo Allan M. Collins, juntamente com o linguista Michael 

                                                 
219 Programação para tradução mecânica, nossa tradução. 
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Ross Quillian criaram um outro artigo intitulado Retrieval time from semantic memory220. Neste 

trabalho, os autores apresentaram um conceito conhecido como “rede semântica”, onde dados 

de diferentes espécies poderiam ser relacionados, baseados em seus conteúdos. O resultado 

dessa correlação foi denominado de “grafo direcionado”, que representava graficamente o 

conhecimento semântico estruturado (COLLINS; QUILLIAN, 1969). O conceito de uma Web 

Semântica só foi concebido em 2001, quando Tim Berners-Lee, James Hendler e Ora Lassila 

publicaram um artigo na revista Scientific American intitulado The Semantic Web. Em sua 

descrição, os autores (BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA, 2001, p. 70) definem que 

 

A Web Semântica não é uma web separada, mas uma extensão da atual, na qual a 

informação possui um significado bem definido, permitindo de melhor maneira que 

os computadores e as pessoas trabalhem em cooperação. Os primeiros passos para 

tecer a Web Semântica na estrutura da Web já estão em andamento. Num futuro 

próximo, estes desenvolvimentos irão inaugurar uma nova funcionalidade 

significativa, uma vez que as máquinas se tornarão muito mais capazes de processar 

e “compreender” os dados que elas apenas exibem no momento, nossa tradução221. 

 

De maneira enfática, este artigo aponta que a Web Semântica possibilitará as máquinas 

compreender a semântica dos documentos e os seus respetivos dados, mas não necessariamente 

farão o reconhecimento da fala ou escrita humana. Sendo assim, no primeiro momento, os 

sistemas de Web Semântica não serão capazes de capturar um documento qualquer e atribuir o 

valor e sentido aos mesmos, ficando esta tarefa voltada aos seres humanos. Seguindo este 

processo, o conhecimento contido na Web Semântica poderá ser lido através de softwares, que 

no artigo são descritos como agentes. Estes dados serão processados e, de maneira sinérgica, 

poderão ser enviados para outros softwares, sendo assim, por exemplo, a partir de uma simples 

foto contida em seu blog pessoal, o usuário poderá relembrar diversos fatos que o mesmo 

passou no dia em que a foto foi tirada, como: a previsão do tempo naquele dia; a cotação do 

dólar; e, num cenário mais futurístico, até exibir os dados de saúde do paciente coletados no 

exato momento em que a foto foi tirada.  

Para o desenvolvimento da Web Semântica, o ponto tecnológico que merece destaque 

é a mudança da atual linguagem HTML. Isto ocorre, pois, dentre outros motivos, o HTML é 

                                                 
220 Tempo de recuperação da memória semântica, nossa tradução. 
221 The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the current one, in which information is given 

well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation. The first steps in weaving 

the Semantic Web into the structure of the existing Web are already under way. In the near future, these 

developments will usher in significant new functionality as machines become much better able to process and 

"understand" the data that they merely display at present. 
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uma linguagem de marcação, ou seja, a pessoa que desenvolve um website através do chamado 

“HTML puro”222 irá, de maneira simplificada, apenas programar onde cada elemento textual e 

gráfico deve aparecer na página, qual sua formatação, tipo e tamanho de fonte, cor etc. 

Atualmente, o único recurso que o HTML oferece no quesito “quase semântico” é a presença 

de tags, que podem ser adicionadas nas páginas, sendo capturadas posteriormente por alguns 

mecanismos de busca no momento da classificação da mesma. Contudo, a simples presença de 

tags não dá aos atuais sistemas a capacidade de criar uma correlação de conhecimento entre as 

mesmas. A solução encontrada para esta deficiência existente no HTML foi a criação e 

desenvolvimento de novas linguagens de programação, destacando-se dentre elas o RDF223 e o 

OWL224 (HITZLER; KRÖTZSCH; RUDOLPH, 2009, p. 109). 

A linguagem RDF, que é considerada o modelo mais simplista de representação da Web 

Semântica, é uma linguagem formal de programação para descrever estruturas de informação. 

Seu principal objetivo é possibilitar que softwares consigam trocar dados através da web, de 

modo que a integridade da informação seja sempre mantida. Diferente do HTML, o RDF tem 

como objetivo principal a troca de informações entre os sistemas e não a visualização dos dados, 

o que a torna uma linguagem voltada aos computadores em si, e não aos humanos. A linguagem 

OWL é uma versão estendida da linguagem RDF, apresentado mais termos de vocabulário, 

conjuntos de itens que são chamadas de classes, fatos sobre estas classes, relações entre as 

classes e características das relações. Além destes componentes, esta linguagem oferece um 

modelo de visualização de dados voltada aos seres humanos. 

O poder que a Web Semântica carrega será um divisor de águas em um futuro não muito 

distante, alterando a maneira como as pessoas usam a web de um modo geral. Sob uma visão 

futurística sintética, pode-se apontar que: 

 

 As diferentes redes sociais serão mais interligadas, usando o nome do usuário 

como modo de interconexão. A partir de uma foto publicada, será possível se 

acessar dados como local onde a mesma foi tirada, dados sobre a região, nome 

do fotógrafo, etc.; 

                                                 
222 Para páginas que possuem completa interação com o usuário, como sites de compras, redes sociais etc., além 

da linguagem HTML, o programador deverá utilizar uma linguagem de programação acessória, responsável por 

controlar as funções que o HTML não é capaz de realizar. São exemplos de linguagens de programação voltadas 

para web o java, php, python, perl ou ainda a plataforma .NET da Microsoft (nota do autor). 
223 Resource Description Framework - Framework de Descrição de Recursos, nossa tradução. 
224 Ontology Language - Linguagem Ontológica, nossa tradução. 
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 A organização de artigos, livros, reportagens será simplificada, colocando em 

prática parte das ideias de Vannevar Bush e seu memex: a real ligação entre os 

documentos, possibilitando navegar, a partir de um artigo, a uma obra 

catalográfica completa de um determinado autor; 

 A conexão entre as lojas on-line, usando uma única ferramenta que poderá 

procurar em todas as lojas o mesmo produto, classificando por preço e outros 

atributos; 

 A criação de wikis225 onde os artigos ali presentes possuem, de maneira 

automática, a correlação entre si. Além deste importante fator, o próprio wiki 

será capaz de validar a veracidade dos dados, tornando-se assim uma 

enciclopédia on-line automática. 

 

Objetivamente, sabe-se que os mecanismos de busca precisarão se adaptar ao advento 

da Web Semântica, quando esta estiver totalmente difundida. Mesmo com este novo cenário, 

os atuais softwares crawlers, que poderão ter uma nova nomenclatura, haverão de ter o seu 

papel, localizando as novas páginas e indexando seu conteúdo, mas ao invés de procurarem 

palavras-chave ou similares, irão consultar diretamente os dados semânticos presentes na 

página, categorizando-os de maneira muito mais rápida. Assim, os mecanismos de busca 

tendem a possuir uma maior acurácia nos resultados das buscas, visto que, o usuário poderá 

pesquisar, de maneira natural226, sobre determinado tema que faz parte de determinada área do 

conhecimento. O Google, empresa que atualmente atua em diversas áreas do conhecimento, 

iniciou em 2012 seu projeto para a total mudança para a Web Semântica (GANNES, 2012). 

Seu primeiro passo, visível ao público, foi a inserção na página dos resultados de pesquisa, uma 

área contendo informações pertinentes à busca efetuada. Assim como acontece com o 

WolframAlpha, o Google começou seu processo de otimizar a busca do usuário, visando trazer 

a resposta a ele, sem a necessidade do mesmo acessar algum site ou material. Um exemplo 

                                                 
225 Uma wiki é uma coleção de páginas web onde todos podem editar o seu conteúdo (WOODS; THOENY, 

2007, p.10, nossa tradução). 
226 A busca feita de maneira natural é aquela onde o usuário insere no mecanismo de busca seu questionamento 

da mesma maneira como o mesmo pensa. Como exemplo, pode-se imaginar um usuário que deseja saber “qual a 

data e local de nascimento de Joana d'Arc”. Para realizar sua busca, de maneira natural, o mesmo irá inserir 

exatamente o seu questionamento no campo de busca, ou seja: “qual a data e local de nascimento de Joana d’Arc?”. 

Neste tipo de busca, o mecanismo deverá “compreender” toda a sintaxe presente na busca e exibir o resultado 

apropriado para a mesma. Atualmente, em alguns mecanismos de busca, como o próprio Google, o usuário precisa 

se utilizar dos operadores booleanos para refinar sua busca, sendo este tipo de pesquisa considerada “não natural”, 

pois para executar a busca o usuário precisa adequar sua pergunta de acordo com o mecanismo de busca utilizado 

(nota do autor).  
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deste recurso pode ser observado na figura 14, onde, em uma busca feita sobre Dom Pedro I, 

informações pertinentes sobre o mesmo são exibidas no box lateral, como data e local de 

nascimento, data e local de morte, suas esposas, filhos e uma pequena biografia. 

 

Figura 14: Exemplo de resultado consolidado em uma busca no Google 

 

(Fonte: print screen do site Google contendo um resumo consolidado dos resultados) 

 

 

9. O Aprendizado de Máquina e os Mecanismos de Busca 

 Paralelamente ao desenvolvimento dos computadores, o homem sempre desejou criar 

uma máquina que simulasse, de maneira precisa, o funcionamento do cérebro humano, 

possibilitando assim uma nova espécie de equipamento, capaz de aprender como solucionar os 

problemas, de maneira independente. Uma das primeiras publicações de relevância da área foi 

escrita por John von Neumann no final da década de 40, e se intitulava The General and Logical 

Theory of Automata (NEUMANN, 1961).  Com o passar dos anos, autores como Norbert 

Wiener (WIENER, 1965) e Donald Hebb (HEBB, 2002) publicaram obras teóricas com o 

intuito de contribuírem cientificamente, cada qual dentro da sua área do conhecimento, no 

desenvolvimento das denominadas IA, as Inteligências Artificias. O grande avanço técnico 

ocorrido na IA se deu na década de 80, quando pesquisadores começaram a por em prática o 
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conceito criado por Arthur Samuel, conhecido como Machine Learning227. Em seu pensamento, 

Arthur Samuel (2013, p. 89) defendia que Machine Learning é um subcampo da ciência da 

computação que “dá aos computadores a habilidade de aprenderem sem serem explicitamente 

programados”. No contexto dos mecanismos de busca, o Machine Learning destaca-se como 

uma das principais técnicas de Inteligência Artificial utilizadas no processo de aprimoramento 

dos sistemas de indexação e apresentação dos dados. 

O conceito de Machine Learning se divide em três subcategorias (RUSSELL; NORVIG, 

2009, p. 56), sendo elas: 

 

 Aprendizado Supervisionado, onde o sistema recebe exemplos de dados de 

entrada - inputs - e dados de saídas desejados - outputs, inseridos por um sistema 

“professor”, de modo que o sistema precise aprender a como proceder com os 

dados que lhe são imputados; 

 Aprendizado Não Supervisionado, onde nenhum tipo de exemplo ou amostra é 

apresentado previamente ao sistema, de modo que o mesmo precise aprender 

quais dados são de entrada e quais são de saída, e como proceder para o 

processamento dos mesmos; 

 Aprendizado por Reforço, onde o sistema interage com um ambiente dinâmico, 

tendo como objetivo realizar alguma tarefa específica, sem que um sistema 

“professor” explique o que precisa ser feito. 

 

Durante o desenvolvimento dos sistemas de Machine Learning, diversas abordagens 

foram criadas para a execução do processo de aprendizagem. O que difere cada uma destas 

abordagens é o tipo de algoritmo presente nas mesmas, bem como características de uso de 

hardware e processamento paralelo. Dentre estas abordagens, destacam-se: 

 Aprendizado por Árvore de Decisão228, que utilizam mapas em formato de 

árvore no processo de tomada de decisão. Neste modelo, são analisadas as 

diversas variáveis, alternativas e resultados possíveis, usando um modelo 

matemático de probabilidade para a tomada de decisões; 

                                                 
227 Aprendizado de Máquina, nossa tradução. 
228 Decision Tree Learning (ROKACH; MAIMON, 2014, p. 17). 
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 Aprendizado por Regras de Associação229, é um método de descoberta de 

relações consideradas interessantes entre variáveis em grandes bancos de dados; 

 Redes Neurais Artificiais230, são algoritmos inspirados na biologia de 

funcionamento do cérebro humano. Neste modelo, os chamados neurônios 

artificiais têm a capacidade de estabelecer relações com outros neurônios, 

criando complexas relações entre dados de entrada e saída, a fim de solucionar 

os problemas em questão; 

 Aprendizado Profundo231, é um modelo derivado das Redes Neurais Artificiais 

e consiste na inserção de mais camadas de processamento, a fim de simular o 

modo como o cérebro humano trabalha com sons e imagens. Pertencem a este 

tipo de algoritmo os sistemas de reconhecimento de voz e visão computacional; 

 Programação Lógica Indutiva232, utiliza a lógica de programação para a criação 

de uma solução ao problema proposto.  Neste modelo, o algoritmo não dá o 

resultado final do problema, criando apenas uma lógica computacional que 

possa solucionar o mesmo; 

 Máquinas de Suporte Vetorial233, um método baseado no modelo de 

aprendizagem supervisionada, usado para a classificação e regressão de dados 

com base em modelos; 

 Agrupamento234, método que faz exaustivas análises em conjuntos de dados 

chamados clusters, buscando algum tipo de semelhança com base em critérios 

pré-definidos; 

 Redes Bayesianas235, são modelos probabilísticos gráficos, que apresentam um 

conjunto de variáveis randômicas, formadas através de um gráfico acíclico 

dirigido; 

 Aprendizado por Similaridade e Métrica236, utiliza dois exemplos de valores de 

entrada e dois pares de exemplos de saída de dados, buscando encontrar a 

similaridade presente entre os dois. 

                                                 
229 Association Rule Learning (ADAMO, 2001, p. 19). 
230 Artificial Neural Networks (HAGAN et al., 2014, p. 2-9). 
231 Deep Learning (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016, p. 96). 
232 Inductive Logic Programming (BERGADANO; GUNETTI, 1995, p. 109). 
233 Support Vector Machines (CRISTIANINI; SHAWE-TAYLOR, 2000, p. 7). 
234 Clustering (AGGARWAL; REDDY, 2013, p. 3). 
235 Bayesian Network (FENTON; NEIL, 2012, p. 131). 
236 Similarity and Metric Learning (ZEZULA et al., 2005, p. 15). 
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 Algoritmos Genéticos237, onde o processo de aprendizagem se dá através de 

processos de seleção natural, mutação e cruzamento dos dados de entrada e 

saída; 

 Aprendizado de Máquina baseado em regras238, onde o algoritmo identifica, cria 

e modifica regras de execução, a fim de solucionar o problema computacional; 

e, 

 Aprendizado de Sistemas Classificadores239,  onde diversos algoritmos de 

Machine Learning são combinados, a fim de buscar qual o melhor tipo de 

algoritmo para cada aplicação. 

 

Somente em agosto de 2016 o conceito de Machine Learning chegou ao topo do “pico 

das expectativas exageradas” do ciclo de hype (GARTNER, 2016). Contudo, seu 

desenvolvimento, pesquisa e uso por parte dos mecanismos de busca, teve início muito tempo 

antes, no final da década de 1990. Diferentes estudos apontam para as mais diversas abordagens 

do uso do aprendizado de máquina para solucionar problemas dos mecanismos de busca, 

podendo ser: coleta de dados na web; a forma de indexação; análise de uso dos mecanismos de 

busca, com o auxilio do mapeamento da posição do olho do usuário; e, a predileção de assuntos 

ou categorias que podem se tornar tendências próximas. Dentre estes estudos, destacam-se: 

 Learning and Revising User Profiles: The Identification of Interesting Web Sites 

(PAZZANI; BILLSUS, 1997); 

 A Machine Learning Approach to Building Domain-Specific Search Engines 

(MCCALLUM et al., 1999a); 

  Building Domain-specific Search Engines with Machine Learning Techniques 

(MCCALLUM et al., 1999b); 

 Eye-tracking analysis of user behavior in WWW search (GRANKA; 

JOACHIMS; GAY, 2004); 

 A machine learning approach to web page filtering using content and structure 

analysis (CHAU; CHEN, 2006); 

 A Machine Learning Architecture for Optimizing Web Search Engines 

(BOYAN; FREITAG; JOACHIMS, 2009); e, 

                                                 
237 Genetic Algorithms (GOLDBERG, 1989, p. 45). 
238 Rule-based Machine Learning (LIU; GEGOV; COCEA, 2015, p.11). 
239 Learning Classifier Systems (LANZI; STOLZMANN; STOLZMANN, 2000, p. 3). 
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 Web-Scale Bayesian Click-Through Rate Prediction for Sponsored Search 

Advertising in Microsoft’s Bing Search Engine (GRAEPEL et al., 2010). 

 

O tema Machine Learning ganhou mais visibilidade, devido ao barateamento dos custos 

com infraestrutura e, também, por conta do aumento das velocidades de processamento. Hoje, 

um computador com perfil doméstico é capaz de executar tranquilamente algoritmos de 

Machine Learning, executando de maneira assertiva projetos como o MarI/O (SETHBLING, 

2015), que foi desenvolvido usando como base o artigo Evolving Neural Networks Through 

Augmenting Topologies (STANLEY; MIIKKULAINEN, 2002). Neste projeto, um algoritmo 

de redes neurais consegue aprender, em apenas 24 horas, como vencer, de maneira exemplar, 

uma fase completa do jogo de vídeo game Super Mario World. Para tal, o algoritmo de rede 

neural precisa compreender toda a mecânica do jogo, que envolve desde o simples ato de 

pressionar de botões no joystick, para que o personagem se mova na tela, até o mapeamento do 

cenário, dos inimigos e de fatores que levam o jogo a ser interrompido etc.  

De maneira similar ao MarI/O, porém empregando um poder computacional gerado por 

servidores que possuem um hardware customizado240,  o Google criou seu projeto de Machine 

Learning, que ficou conhecido como DeepMind (GOOGLE, 2016c). A primeira tarefa 

executada com êxito por este projeto foi aprender o jogo de tabuleiro chinês chamado Go, que 

é considerado muito mais complexo que o tradicional jogo de xadrez. Em uma comparação 

simples, um jogo de xadrez possui um total de 10120 jogadas, ou seja, o número 10 seguido de 

uma sequência de 120 zeros; já no jogo de Go, para cada jogada241 existem 2.082170 jogadas 

possíveis, ou seja, o número 2.082 seguido de 170 zeros. Após um período de aprendizado não 

divulgado, o software do Google, que ficou conhecido como AlphaGo, conseguiu vencer quatro 

das cinco partidas que disputou contra o sul coreano Lee Sedol, jogador que por dezoito vezes 

ganhou o campeonato mundial de Go (PRADO, 2016). Após este sucesso, o Google 

recentemente fechou uma parceria com a fabricante de jogos Blizzard, para que sua Inteligência 

Artificial consiga aprender a jogar StarCraft II, um jogo de estratégia militar.  

Estas iniciativas do Google, que agora se tornam públicas, evidenciam que a empresa 

aposta na Inteligência Artificial como uma tecnologia que pode ser aliada a seus produtos. Não 

é possível afirmar, que a empresa usa ou não estes recursos em seus mecanismos de busca, mas 

fica claro que, se esforços forem depositados nos mesmos, em pouco tempo a empresa alcançará 

                                                 
240 O Google batizou seu novo hardware de TPU - Tensor Processing Unit, um processador desenvolvido 

especialmente para atividades de Machine Learning (JOUPPI, 2016). 
241 Usando como comparativo um tabuleiro de 19x19 casas. 
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um novo degrau nesta área das buscas. Outro ponto importante é o fato de que todo este 

processo de desenvolvimento da Inteligência Artificial pelo Google, não está sendo guardado 

somente para a empresa, visto que, até o momento, cento e quinze artigos já foram publicados 

sobre o assunto em revistas científicas conceituadas, dentre elas a famosa Nature (GOOGLE, 

2016e) 

 

 

10. Os Assistentes Pessoais e sua Interação com os Mecanismos de Busca 

A fascinação pela tecnologia acompanha o ser humano desde muito cedo, e desde 

sempre o homem tentou reproduzir a si próprio em uma máquina capaz de racionalizar, interagir 

e conversar. Uma das marcas iconográficas do cinema sobre este tema foi o filme 2001 – Uma 

Odisseia no Espaço, dirigido por Stanley Kubrick em 1968, a partir do livro escrito por Arthur 

Charles Clarke (KUBRICK, 1968). Um dos personagens da trama é conhecido como HAL 

9000, um computador responsável por controlar toda a nave espacial do filme, monitorar os 

movimentos dos seres humanos, detectar emoções e tomar decisões racionais e inteligentes. 

Esse computador, que é representado por uma luz vermelha brilhante, é capaz de se comunicar 

com os ocupantes da espaçonave através da voz, que no filme é narrada pelo ator canadense 

Douglas Rain. Este desejo do homem - que no filme se tornou realidade através da magia de 

Hollywood -, vem permeando a vida dos seres humanos na última década. Os Assistentes 

Pessoais, como são chamados no meio comercial, tecnicamente são conhecidos como 

Intelligent Personal Assistant242. Katia Sycara (et al., 1996) descreve estes sistemas como 

 

[...] programas de computador que atuam em nome do ser humano para executar 

tarefas laborais relacionadas à informação, como por exemplo localizar e acessar 

informações de vários serviços on-line, filtrando termos irrelevantes ou indesejados, 

integrando informações de origens heterogêneas, adaptando as mesmas às 

necessidades humanas (nossa tradução)243. 

 

Durante muito anos, diversos sistemas foram desenvolvidos a fim de atender a 

necessidade do homem em poder se comunicar de maneira natural com a máquina, de modo 

                                                 
242 Assistente Pessoal Inteligente, nossa tradução. 
243 Intelligent Software Agents are programs that act on behalf of their human users in order to perform laborious 

information gathering tasks such as locating and accessing information from various on line information sources 

resolving inconsistencies in the retrieved information gathering away irrelevant or unwanted information 

integrating information from heterogeneous information sources and adapting over time to their human user’s 

information needs. 
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que a mesma pudesse executar algum tipo de tarefa. Um software com esta função, que fez 

algum sucesso, foi o IBM Via Voice, um software para desktop, lançado em 1997 e que 

funcionava para Windows e Mac. O Via Voice era capaz de, através de um microfone ligado 

ao computador, captar a voz humana e inserir os textos ditados em programas editores de texto, 

como o Microsoft Word. Além disso, o sistema conseguia executar algumas pequenas tarefas, 

como, por exemplo, abrir e encerrar aplicações por comandos de voz. O ponto fraco do sistema 

era que, para seu funcionamento, o usuário precisava calibrar o software através de extensos 

ditados, possibilitando assim que o software conseguisse compreender a fonética do mesmo. 

Assim como o Via Voice, diversos outros sistemas de reconhecimento de voz foram 

desenvolvidos com a proposta de automatizar o ditado e a possibilidade de se controlar o 

computador através da voz. Todavia, todos acabaram esbarrando nos mesmos problemas de 

reconhecimento de fala, e não conseguiram obter sucesso. 

O grande avanço dos Assistentes Pessoais se deu em 2007 com o lançamento do 

aplicativo para iPhone, chamado Siri. Desenvolvido pela empresa Siri Inc., o aplicativo operava 

de um modo até então não executado pelos seus antecessores: quando o usuário acionava o 

aplicativo e dava o comando de voz, todo o áudio capturado pelo microfone era enviado através 

da rede de dados do smartphone, para um serviço de reconhecimento de voz de uma empresa 

chamada Nuance. Essa empresa processava a fala e devolvia ao aplicativo toda a sentença que 

o usuário havia falado, em modo texto; com posse do texto, o aplicativo fazia a análise da 

sentença e tomava a ação solicitada pelo usuário, podendo ser esta: tocar uma determinada 

música, abrir outro aplicativo, procurar um recurso na web etc. (SALTZMAN, 2012, p. 13). 

Com o sucesso do aplicativo, a Apple o adquiriu em 2010 e, um ano mais tarde, o incorporou 

diretamente ao sistema operacional do smartphone, passando o mesmo de um simples 

aplicativo a um poderoso recurso.  

Assim como a Apple, o Google e a Microsoft fizeram seus investimentos no ramo dos 

Assistentes Pessoais, lançando no mercado, respectivamente, o chamado Google Now, em 

2012, e a Cortana, em 2014. O modo de funcionamento de ambos é similar ao da Siri, trazendo 

recursos específicos aos seus sistemas operacionais. Seguindo uma abordagem diferente dos já 

citados Assistentes Pessoais, a Amazon, empresa do empresário americano Jeff Bezos, 

desenvolveu em 2012 o Assistente Pessoal conhecido como Alexa, que é parte central do 

dispositivo conhecido como Amazon Echo. Comparado aos demais, o Echo é um aparato feito 

para ser utilizado em casa ou no escritório, visto que o mesmo não se trata apenas de um 

aplicativo, sendo, na realidade, um dispositivo composto por alto-falante e microfone, que 

executa tarefas através de comandos de voz. Por não dispor de uma tela, quando o usuário busca 
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alguma informação na web, o Amazon Echo realiza, de maneira oral, a leitura do texto presente 

na página web encontrada. Além destes Assistentes Pessoais, se encaixam nesta lista os 

seguintes aplicativos: BlackBerry Assistant, Braina, Speaktoit Assistant, Nina, Hound, 

SILVIA, Lucida, Ubi, Vlingo e MD.com e, equiparando-se ao Amazon Echo, os seguintes 

dispositivos: Aido, Cubic, Jibo, Mycroft e Maluuba. 

A assertividade dos Assistentes Pessoais está diretamente relacionada à quantidade de 

bases de dados, aos quais os mesmos consultam. A possibilidade da existência de duas ou mais 

bases de dados, que discorram sobre os mesmos assuntos, aumenta a acurácia das respostas 

oferecidas pelo sistema. Um modelo proposto pelo professor polonês Jerzy Pokojski mostra 

que, além das bases de dados, os Assistentes Pessoais são compostos por um módulo que ele 

denomina de Blackboard, responsável por fazer as comparações entre os resultados 

apresentados pelas diferentes bases de dados e, um segundo módulo denominado Control 

Module, responsável por formatar e ajustar as perguntas e comandos feitos pelo usuário e 

encaminhá-los às diferentes bases de dados. Este modelo pode ser visualizado na figura 15. O 

funcionamento deste modelo pode ser observado de maneira clara quando se efetua uma 

consulta na Siri, pois dependendo do assunto, a fonte de conhecimento utilizada é o já citado 

WolframAlpha. Esta constatação pode ser feita, pois o logotipo do WolframAlpha aparece logo 

abaixo da resposta encontrada, como pode ser visto na figura 16. 

 

Figura 15: Função do módulo de controle em uma arquitetura do tipo Blackboard 

 

(Fonte: POKOJSKI, 2003, p. 75) 
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Figura 16: Presença do WolframAlpha nos resultados emitidos pela Siri 

 

(Fonte: KAZMUCHA, 2014) 

 
Para o jornalista Eric Enge (2016), a constante evolução dos Assistentes Pessoais, o 

crescimento da venda de smartphones e tablets e o aumento das velocidades de acesso à 

internet, resultarão na eminente morte das conhecidas “caixas de busca”244. Em sua jornada 

rumo a esse futuro, o Google adiciona constantemente novos recursos ao seu mecanismo de 

busca, que de maneira automática são também adicionados ao seu serviço Google Now. Dentre 

estes novos recursos, já é possível, através da busca, descobrir a previsão do tempo, resultados 

de esportes, cotação atual de diversas moedas, traçar rotas de GPS, busca por lugares, dados 

geográficos e estatísticos de cidades etc. A possibilidade de recursos que podem ser atribuídos 

aos Assistentes Pessoais é infinita, todavia, o grande desafio encontrado pelas empresas que 

desenvolvem estes sistemas está na adequação da capacidade de compreensão e interação dos 

mesmos com os diversos idiomas e dialetos presentes no mundo. Tal afirmativa se baseia no 

                                                 
244 Modelo atual utilizado pelas empresas que mantém os serviços de busca, onde o usuário visita uma página 

específica e lá se depara com uma caixa onde digita o conteúdo que deseja localizar. 
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fato de que, das dez línguas mais faladas no mundo, o inglês se encontra somente na terceira 

posição, perdendo para o chinês e o espanhol (LANE, 2016).  

 

11. Perspectivas para os Novos Sistemas de Busca 

Considerada um direito humano (G1, 2011), o acesso à internet transformou-se em uma 

das principais pilastras da sociedade moderna. Moldada para ser neutra, o poder presente na 

estrutura da internet pode servir como principal meio de faturamento de diversas empresas ou, 

então, servir ao simples propósito de uma criança assistir um vídeo qualquer. Seu enraizamento 

em nossa sociedade está moldando, pouco a pouco, os seres humanos, aumentando a cada dia 

mais a nossa dependência pelo seu acesso. A web, uma das ferramentas mais utilizadas dentro 

da internet, está atingindo cada dia mais a população mundial como um todo, servindo como 

fonte de informação, lazer e também fonte de renda. Por não possuir um limitador tecnológico, 

surgem diariamente na web diversos novos serviços com os mais diversos propósitos e, neste 

contexto, muitas ferramentas, como as redes sociais, auxiliam o ser humano na criação e 

compartilhamento de conteúdo. Somado a estes fatores, observa-se o aumento expressivo do 

número de smartphones, possibilitando a mobilidade aos usuários, que agora podem sair de 

seus escritórios e casas, e produzirem os mais diversos conteúdos em praças, em parques, no 

metrô ou em qualquer outro lugar que seja coberto pelo tão precioso sinal 4G. 

A empresa de tecnologia Cisco Systems mantém em constante atualização um 

documento chamado The Zettabyte Era: Trends and Analysis245 (2016), no qual, com base nos 

dados atuais sobre uso da internet e similares, sugeriu uma tendência de crescimento e expansão 

da internet como um todo. Este estudo projeta que, até 2020, o tráfego mensal da internet 

mundial chegará na casa dos 194,4 Exabytes, totalizando um tráfego individual de consumo de 

aproximadamente 21 Gigabytes. Dentro deste cenário plausível, o estudo ainda aponta o 

aumento considerável do uso de serviços de vídeo on-line; da maior presença de dispositivos 

conectados a rede, consolidando assim o conceito de IoT, a Internet das Coisas; e, na contramão 

da evolução, o considerável aumento dos ataques aos diversos serviços presentes na internet. 

Junto deste novo panorama, os mecanismos de busca haverão de se tornar cada vez mais 

presentes na vida do ser humano, auxiliando na busca das mais diversas informações presentes 

na internet.  

                                                 
245 A Era Zettabyte: Tendências e Análises, nossa tradução. 
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Em uma visão futurista, as casas e os escritórios haverão de ser equipados com 

dispositivos que serão uma mistura do atual Amazon Echo com o sistema J.A.R.V.I.S.246, um 

sistema de Inteligência Artificial, que aparece na sequência de filmes do Homem de Ferro, da 

produtora Marvel (MARVEL MOVIES, 2016). Podendo ser considerado uma evolução 

hollywoodiana do HAL 9000, o J.A.R.V.I.S. é um sistema totalmente acionado por voz, que 

consegue, dentro da temática do filme, interagir com praticamente todos os itens presentes na 

casa, bem como com os personagens. Diferente do HAL 9000, este sistema não possui nenhum 

tipo de interface ou câmera de vídeo aparente, de modo que o personagem não precisa ficar de 

frente ao sistema para ocorrer a interação. Desta maneira, voltando à perspectiva de um novo 

mecanismo de busca, o usuário poderá, através de um comando de voz, efetuar a busca desejada 

sobre qualquer assunto, tendo a possibilidade de receber o resultado de sua pesquisa através de 

áudio, ou ainda, imaginando um cenário onde a Internet das Coisas (Internet of Things – IoT)  

esteja consolidada, visualizar o resultado em uma das telas presentes no local, como um 

smartphone, tablet ou ainda um aparelho de televisão, tudo isso de maneira automática.  

Seguindo esta linha de raciocínio, o advento das redes neurais e sistemas de Inteligência 

Artificial tendem a ser mais presentes aos seres humanos, auxiliando os mesmos em suas tarefas 

corriqueiras. Aliados aos sistemas de busca, os resultados das buscas tendem a ser cada vez 

mais precisos, visto que os mesmos serão capazes de filtrar melhor esses resultados, ou ainda, 

através do poder presente na Web Semântica, serão capazes de refinar e trazer um resultado 

consolidado das buscas, como faz o já citado WolframAlpha. Desta maneira, o ato de se 

localizar uma informação cada vez mais se parece com as perspectivas traçadas por alguns 

escritores e também pelos roteiristas dos famosos filmes de Hollywood. Torna-se mais 

aceitável, em nossa sociedade conectada, a presença de indivíduos que parecem falar sozinhos 

enquanto caminham, mas que na realidade conversam através dos seus fones de ouvido, cada 

vez menores e mais confortáveis; em pouco tempo a interação do homem com seus aparatos 

digitais, através da fala não haverá de ser algo incomum. Além destes pontos, os mecanismos 

de busca poderão, com a maior convivência com seus usuários, compreender e direcionar suas 

buscas com base em características como escolaridade, renda e área de atuação. Pode-se aqui 

imaginar um sistema que entende, que seu usuário é um estudante de pós-graduação e que, por 

exemplo, faz uma pesquisa sobre determinado assunto. Desta maneira, o próprio mecanismo de 

busca poderá sugerir, em momentos distintos, a leitura de conteúdos que tendem a ser úteis para 

                                                 
246 Just A Rather Very Intelligent System - Apenas um sistema bastante inteligente, nossa tradução. 
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o usuário em sua jornada de estudos. Este exemplo pode ser facilmente estendido a diferentes 

tipos de pessoas, e sua existência será de grande valia, tanto no dia a dia como a longo prazo.  

Toda esta perspectiva, para os novos sistemas de busca, parte do pressuposto que, o 

homem - criador das tecnologias digitais -, depende cada dia mais da presença dessas 

tecnologias para poder se relacionar, trabalhar e, de maneira discreta, existir. Sistematicamente, 

os mecanismos de busca e outras ferramentas da web vão moldando o comportamento dos seres 

humanos, de modo que tarefas corriqueiras de um passado não tão distante, como lembrar datas 

de aniversário ou números de telefone, vão se tornando tarefas que são executadas pelos 

diversos computadores e aparatos que nos rodeiam.  

Como visto anteriormente nesta pesquisa, o ser humano, a cada dia que passa, não 

lembra mais os endereços dos diversos websites, utilizando-se do recurso de busca automática 

presentes nos navegadores para assim poder localizar a sua página de destino. Com o 

aprimoramento dos sistemas de busca, aliados a Web Semântica, o usuário precisará cada vez 

menos se preocupar em ter que vasculhar diversas páginas atrás de uma resposta ao seu 

questionamento. Por mais futurista que esta perspectiva se faça, as atuais tecnologias existentes 

já se encaminham para que a citada perspectiva se realize em um curto espaço de tempo, visto 

que os atuais sistemas de reconhecimento de voz se aprimoram a cada dia, compreendendo de 

maneira quase precisa o comando realizado pelo usuário, as tecnologias de Inteligência 

Artificial começam a aparecer, mesmo que de maneira discreta, cada vez mais na vida do ser 

humano, aprimorando pequenas tarefas que o mesmo realiza no dia a dia e, por fim, os 

mecanismos de busca da web se reinventam a cada dia, tanto pelas novas tecnologias que 

surgem, quanto pela concorrência do mesmo com seus rivais, facilitando assim a vida do 

usuário, tornando assim a busca neste imenso repositório de informações que é a web uma tarefa 

simples, rápida, precisa e confiável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A web encontra-se em um processo de constante expansão, recebendo diariamente uma 

nova carga de informações e notícias. Desenvolvida para ser escalável do ponto de vista 

tecnológico, a web tende cada vez mais a ser o grande repositório global de informações. Dentro 

deste contexto da web, surgem os mecanismos de busca, que foram desenvolvidos antes mesmo 

da própria web, e que permeiam a vida do ser humano. Por conta do seu poder de síntese, 

velocidade e onipresença, podendo ser utilizado de qualquer lugar com acesso à internet, os 

mecanismos de busca se tornam em sua concepção tão essenciais quanto a própria web, 

transformando a tarefa de se “encontrar uma agulha dentro de um palheiro” algo simples e 

descomplicado.  

Juntamente com a tecnologia como um todo, os mecanismos de busca evoluíram com o 

passar dos anos, aprimorando assim a maneira como os mesmos indexam e apresentam os 

resultados das buscas para os usuários. Junto desta evolução, as empresas mantenedoras destas 

ferramentas também aprenderam, ao longo dos anos, a como monetizar suas ferramentas, cada 

uma de uma maneira em específico. Foi através de um sistema efetivo de monetização que o 

Google conseguiu se transformar de um projeto universitário a uma empresa que, segundo a 

agência Forbes, ocupa o segundo lugar no ranking das empresas mais valiosas, possuindo, em 

maio de 2016, um capital de 82,5 bilhões de dólares e aproximadamente 53 mil funcionários 

(FORBES, 2016). Ainda neste exemplo de ascensão do Google, o mesmo pode, com o seu 

capital, adquirir serviços on-line e empresas que hoje são verdadeiros cases de sucessos, dentre 

eles o YouTube e a Boston Dynamics, diversificando assim as atividades da empresa. 

A perspectiva tecnológica apresentada no final do último capítulo deve se realizar em 

poucos anos. Das tecnologias apresentadas, a Web Semântica é a única que caminha devagar. 

Isso se dá pois, para que a mesma se torne totalmente funcional, as empresas e pessoas que 

possuem os atuais websites deverão fazer as devidas adequações e mudanças, o que acaba 

gerando custos. Todavia, é possível que as grandes empresas como o Google, Apple e Microsoft 

invistam seus esforços para que, de maneira automática, os sites recebam o conteúdo semântico 

adequado. O processo de reconhecimento de voz se aprimora a cada dia que passa, visto que 

tecnologias cognitivas e tecnologias de aprendizado de máquina estão sendo dedicados 

exclusivamente ao reconhecimento e entendimento e da voz humana. A Internet das Coisas, e 

atualmente a Internet de Todas as Coisas, começa a fazer parte da vida do ser humano em geral. 

Tarefas como a simples conexão do smartphone com o aparelho de televisão, ou ainda o 

controle de lâmpadas e sistemas domésticos através dos diversos dispositivos móveis já são 
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tarefas que não demandam conhecimentos técnicos avançados, podendo ser executados por 

qualquer pessoa. Por fim, os buscadores já oferecem, através dos perfis de usuário e tecnologias 

acessórias, trazer cada vez mais uma busca refinada. Contudo, cabe a ressalva que, o mesmo 

algoritmo que auxilia o homem na sua busca, é o mesmo que oferta produtos e serviços de 

maneira descarada, tornando-se invasivo e incomodo. A fim de tentar mudar este panorama, 

surgem iniciativas como o WolframAlpha e o DuckDuckGo, que visam simplificar o modelo 

das buscas e proteger o usuário final e sua privacidade. 

No que tange o objetivo geral desta pesquisa, esperamos ter apresentado contribuições 

consistentes a este foco de estudo, trazendo à luz a história dos mecanismos de busca, bem 

como das tecnologias acessórias, que foram utilizadas para a construção dos mesmos. Da 

mesma maneira, os objetivos específicos também foram alcançados: os capítulos 1 e 2 

resgataram as diversas tecnologias que foram utilizadas para a comunicação, armazenamento e 

consulta de dados do passado, mostrando sua linha cronológica; os capítulos 3 e 4 abrangeram 

a história dos diversos mecanismos de busca nos momentos pré e pós web, assim como os 

algoritmos e tecnologias utilizadas e, ainda no capítulo 4, foram tratados os principais e mais 

utilizados mecanismos de busca ao redor do globo, além de uma perspectiva tecnológica dos 

mecanismos de busca para um futuro próximo. 

De maneira humilde, esta pesquisa visou trazer luz sobre a história dos mecanismos de 

busca, e toda a evolução tecnológica que aconteceu para que os mesmos pudessem existir. 

Aspectos como a privacidade do usuário foram levantados, a fim de evidenciar que toda a 

simplicidade e acurácia dos poderosos mecanismos de busca possuem um lado oculto, que visa 

o lucro e crescimento das suas empresas mantenedoras. Essa evidencia se solidifica quando se 

observa o Google, que foi desenvolvido inicialmente como um mecanismo de busca, e que 

atualmente é uma das empresas mais poderosas do mundo, investido em áreas como robótica, 

inteligência artificial, fabricante de softwares etc. Por este e outros motivos, esta pesquisa abre 

o caminho para outras pesquisas que possam ser executadas com um víeis mais investigativo 

sobre os mecanismos de busca, servindo como uma base atualizada da história e panoramas 

atuais do cenário das buscas na web. 
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