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Reunimos informações básicas que auxiliam no levantamento bibliográfico, como treinamento para
utilização da base de dados da CAPES, métodos objetivos para a definição de termos de busca
(“strings”), além de exemplos de softwares auxiliares para revisões sistemáticas e gerenciamento de
referências.

Fazer um bom levantamento bibliográfico é crucial para todas as etapas da pesquisa. A quantidade
de informações produzidas e disponíveis é significativa, mas tanto o acesso aos artigos quanto a sua
triagem envolve estratégias de busca e o estabelecimento de critérios adequados para seleção e
diminuição de possíveis  vieses.  A seguir  reunimos algumas  indicações  que  podem auxiliar  em
etapas importantes do levantamento.

1. Treinamento na base de dados da CAPES:
O Portal  “Periódicos  CAPES”  (http://www.periodicos.capes.gov.br/)  é  a  biblioteca  virtual  mais
utilizada pelas instituições de ensino e pesquisa no Brasil, disponibilizando um acervo de periódicos
com textos completos, bases de pesquisa, livros e conteúdo audiovisual. No Portal da CAPES estão
disponíveis  treinamentos  on  line gratuitos  para  estudantes  de  graduação  e  pós-graduação  das
instituições participantes. O objetivo do treinamento é oferecer informações para os pesquisadores e
estudantes  conhecerem  a  base  de  dados  da  CAPES  e  todas  as  possibilidades  oferecidas.  As
instruções  para  inscrição  e  calendário  dos  cursos  podem  ser  facilmente  acessadas  na  página
principal do Portal no ícone “treinamentos”. Outras informações podem ser solicitadas pelo e-mail
treinamento.periodicos@capes.gov.br.  No  treinamento  são  mostradas  diferentes  bases  de  dados
disponíveis no portal, como “Web of Science”, Scopus e Google Scholar, e são disponibilizados
treinamentos específicos por área de conhecimento. São mostradas também ferramentas disponíveis
no Portal como alerta para atualização de buscas anteriores e métodos ou estratégias de busca. Após
o  treinamento,  o  pesquisador  ou  estudante  pode  se  cadastrar  para  receber  periodicamente  um
boletim de atualizações do Portal da Capes que divulga novas ferramentas, aquisição de conteúdo e
notícias de interesse para os usuários do serviço.

2. Ferramentas (softwares) para auxílio na escolha dos termos de busca (“strings”):
As palavras ou termos usados na busca selecionam o grupo de trabalhos que serão acessados pelo
pesquisador. Ao iniciar uma revisão numa área pouco conhecida é difícil ter segurança quanto à
escolha dos termos de busca usados. Esse é um processo subjetivo que depende da experiência e
familiaridade do pesquisador na área pois, à medida que a literatura é acessada, melhores palavras e
estratégias de busca são testadas de forma iterativa. Algumas ferramentas na área da informática
tem sido desenvolvidas com base em técnicas de análise de textos para diminuir a subjetividade e
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otimizar o processo de revisão (ver:  http://meriva.pucrs.br/dspace/handle/10923/7098). Através de
programas computacionais são usadas técnicas de análise de conteúdo ou de mineração visual que
partem de um grupo de trabalhos de referência para indicar quais palavras são mais adequadas para
acessar a literatura da área. Esse processo torna menos subjetiva a escolha das palavras de busca,
assim como valida as escolhas em revisões sistemáticas. Outras ferramentas disponíveis auxiliam
desde a identificação dos melhores strings de busca até as etapas de seleção, classificação e análise
do  conteúdo  dos  artigos  (exemplos:  http://www2.ccsl.icmc.usp.br/pt-br/projects/revi e
http://vis.icmc.usp.br/vicg/tool/1/projection-explorer-pex).

3. Utilização de operadores de busca:
Os operadores boleanos são palavras que indicam para o sistema de busca como deve ser feita a
combinação entre os termos ou expressões de uma pesquisa, como filtros que refinam e direcionam
a coleta de dados:
 

Operador Função

AND

Fazer uma busca a partir de dois ou mais termos conectados por “AND” restringe a
busca, pois serão selecionados os artigos que tenham todos os termos. Os trabalhos
que apresentarem um dos termos não entrarão na seleção. O “AND” significa: “com
todas as palavras”. 

OR
Utilizar termos de busca conectados por “OR” amplia a busca, pois os artigos podem
ter apenas um dos termos e aparecerão na seleção. O “OR” significa: “com qualquer
uma das palavras”.

NOT
Utilizado para excluir da busca os artigos que contenham determinado termo, o qual
deve estar após o “NOT” nos termos de busca. Equivale a: “sem esta(s) palavra(s)”. 

É importante ressaltar que os operadores devem ser inseridos em caixa alta para que não sejam
considerados como palavras da expressão de busca. 

Para refinar a busca com termos mais específicos também podem ser utilizadas outros recursos:

Recurso Função

“”
aspas

Para buscar artigos que tenham um termo composto. As palavras entre as aspas são
consideradas um único termo. Ex: “balanço da natureza”

()
parênteses

Para ampliar uma busca com termos afins, com posição equivalente. 
Ex:  education AND formation AND (Brazil OR Portugal).

?
coringa

A interrogação colocada em determinada posição numa palavra de busca amplia a
busca por inserir variações de letras naquela posição. Ex: companheir?

* 
truncagem

O asterisco amplia a busca por inserir prefixos e sufixos: 
Ex1: brazil* Nesse caso, artigos que tenham palavras semelhantes,  como brazilian,
serão incluídos na busca; 
Ex2: *talidade Nesse caso tanto mortalidade quanto natalidade aparecerão na busca. 

4. Revisão Sistemática e ferramentas de apoio:
As  revisões  bibliográficas utilizam as  fontes  de  outros  autores  para  responder  a  determinada
pergunta,  sintetizar  a  fundamentação  teórica  ou  caracterizar  lacunas  de  conhecimento  em
determinada  área.  As  revisões  narrativas geralmente  caracterizam  o  “estado  da  arte”  em
determinada área, de maneira qualitativa. Nem sempre este tipo de revisão permite a continuidade
do trabalho por não apresentar métodos reprodutíveis. A metanálise tem por objetivo a integração
de dados secundários para responder a uma questão claramente colocada utilizando-se de métodos
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estatísticos para a análise dos dados. As revisões sistemáticas são planejadas para responder uma
pergunta  específica  e  devem  ter  metodologia  explícita  e  que  possibilite  a  reprodução  ou
continuidade do trabalho. Apresentam métodos formais com critérios de inclusão e exclusão de
fontes e informações bem estabelecidos. Alguns softwares têm sido desenvolvidos para auxiliar em
todas  as  etapas  de  revisões  sistemáticas,  a  exemplo  do  Start,  desenvolvido  pela  Universidade
Federal de São Carlos (http://lapes.dc.ufscar.br/tools/start_tool). No site do programa, podem ser
encontradas  versões  gratuitas  para  download assim  como  tutorial  do  programa  e  principais
referências bibliográficas para leitura complementar. 

5. Softwares para gerenciar referências:
São  softwares  para  acadêmicos  e  escritores  usarem  na  utilização  de  citações  bibliográficas.
Facilitam a  geração  das  listas  de  referências  bibliográficas,  além de  que  uma  vez  gravado,  o
trabalho pode ser usado, comentado ou referenciado durante a produção do texto. Geralmente têm
integração com processadores de texto formando automaticamente a lista de referências no formato
apropriado  enquanto  o  artigo  está  sendo  escrito,  reduzindo  assim  o  risco  de  esquecer  alguma
referência. Estes softwares facilitam também a importação dos detalhes de uma publicação a partir
de bases de dados bibliográficas. (Fonte: Wikipédia).

Existem muitos aplicativos para gerenciar referências, abaixo apontamos apenas alguns, de forma
comparativa. A escolha do melhor programa depende da demanda do pesquisador: 

Ferramenta
e site para

informações 

Acesso livre Protocolo
definido

Gerenciamento
de referências

Exportação de
referências

Classificação
automática de

artigos

EndNote
(http://endnote.com/)

√ - √ √ - 

Zotero
(https://www.zotero.

org/)
√ - √ √ - 

Mendeley
(https://www.mendel

ey.com/)
√ - √ √ - 

StArt
(http://lapes.dc.ufsca
r.br/tools/start_tool)

√ √ √ - √

Fontes:  Hernandes  et.  al.,  2012  e  http://www.sibi.usp.br/apoio-pesquisador/gerenciadores-
referencias-citacoes/
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