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Percurso de 
formação 
acadêmica

• Primeiro: 
Aprendizagem dos 
fundamentos de 
um campo de 
conhecimento

• Segundo, em nível 
mais avançado: 
produção de 
conhecimento para 
o campo



O ciclo da 
informação: 

como um 
indivíduo contribui 

para um campo 
de conhecimento

?

Construção

ComunicaçãoUso

Questão de pesquisa
Revisão de literatura

Estratégias de investigação
Novo resultado para o 

campo

Divulga os resultados
(considerando os elementos 

envolvidos na revisão de 
literatura)

Novo resultado 
produzido contribua 

na revisão de literatura dos 
pares para outros novos 

resultados

Diálogo com 
os autores

A produção do 
conhecimento vista 
como uma série de 

diálogos
Diálogo com os 
editores/revisores

Diálogo com 
leitores

Produz

DivulgaÉ lido e citado



Qualidade na pesquisa

Informação científica

A medida que a publicação contribui para o avanço do conhecimento 
científico em certo campo de pesquisa

• Preenche uma lacuna de conhecimento do campo
• Descobre uma lacuna de conhecimento do campo

Informação técnica

A medida que a publicação contribui para o aperfeiçoamento de uma 
prática profissional



Qualidade: 
as contribuições  podem ser de 
naturezas diversas

Teórica

Técnica

Empírica

Metodológica



Qualidade da informação científica

A medida que a publicação contribui para o avanço do conhecimento 
científico em certo campo de pesquisa

• Preenche uma lacuna de conhecimento do campo
• Descobre uma lacuna de conhecimento do campo

Identificação:
Revisão da literatura em 

bases de dados



O trabalho científico como um 
quebra-cabeça

A origem das peças

• Da literatura
• Uma infinidade de documentos 

publicados

• Do pesquisador
• Uma infinidade de estratégias de 

investigação, entre elas, de formas 
de coleta de dados (experimentos, 
questionários, entrevistas, 
observações, etc.)

Não tem peças 
prontas para 
serem 
encaixadas

Não vem numa 
caixa com capa 
ilustrada

A diferença:



A pesquisa produzida

Seleciono a literatura Produzo dados Obtenho resultados da relação de ambos



Tudo o que você 
sempre quis 
saber 
sobre periódicos 
indexados * 



Qual é EXATAMENTE 
meu tema de 

pesquisa?



Qual base(s) de 
dados cobre(m) esse 

tema? 



Tenho um 
problema

Não tenho 
conhecimento 
para resolvê-lo

Busco 
informações

A pesquisa 
bibliográfica



Senso comum

“Não existe nada escrito sobre o meu assunto” 

Imagem: https://medium.com/@gutanaka/o-medo-de-uma-folha-em-branco-93fe5cc968c2



Você pesquisa o tempo todo!





Sim, existe algo escrito sobre o seu assunto

https://media.gazetadopovo.com.br/vozes/2017/04/04-768x258-3cd5f5f8.jpg



Ferramentas de RECUPERAÇÃO

Mais importantes

Exemplos



Problema na busca

Assunto: Produção de pesquisadores 
brasileiros sobre jogos indígenas Busca SEM resultados

Ninguém pesquisou no Brasil 
sobre o assunto



Solução na busca

Assunto: Produção de pesquisadores 
brasileiros sobre jogos indígenas Busca COM resultados

Pesquisou sim!



Este já é um bom começo!



A busca em bases de dados ou motores de 
busca

Aqui está a importância 
dos periódicos indexados

Você NÃO 
revisará todos 

47 mil 
resultados

Mas 
REVISARÁ os 

39



Bases de dados importantes para a Letras



Quais publicações estou revisando?
Identificar cobertura das bases de dados



Revisão por pares na indexação
As principais bases de dados não são exaustivas.
Elas buscam indexar apenas os periódicos mais importantes para o campo



Problemas de pesquisa: há problemas na 
indexação?

Temáticas 

regionais

Temáticas 

internacionais

Fonte: FORATTINI, O.P. A tríade da publicação científica. Revista de Saúde Pública,  São Paulo,  v. 30,  n. 1,  1996.

X



Quais são as 
palavras-chave para 
esse tema na base 

de dados?

Como acesso o texto 
completo dos 
documentos 

recuperados?



Em que base de 
dados buscar?

Quais 
palavras-chave 

usar?



Exemplos de problemas na 
recuperação



Exemplos

• Mapeamento de processos em 
estudos clínicos: informação ao 
pacientes



Problema:
Informação
ao paciente



Problema:
Informação

ao participante



Como utilizo os 
documentos sobre o 
tema de forma mais 

eficiente?



Biblioteca mundial: 

bases de dados

Biblioteca individual: 

gerenciador de referências



Qual é a minha 
contribuição sobre o 
tema no contexto da 
literatura existente?



Inserir citação no Word  sem preocupação 
com a ABNT



O texto produzido

• Métodos e dados representativos do objeto de estudo

• Demonstração do conhecimento da literatura já publicada

• Uma história bem contada



Onde devo publicar 
minha contribuição 

sobre o tema?



A busca em bases de dados ou motores de 
busca

Aqui está a importância 
dos periódicos indexados

Você NÃO 
revisará todos 

47 mil 
resultados

Mas 
REVISARÁ os 

39



Comunicar

Escolha o canal de comunicação para divulgação da informação 
produzida



Revisão por pares



Avaliação por pares

• A qualidade de uma publicação está 
diretamente relacionada com o rigor 
aplicado na avaliação por pares

• Editores-chefe competentes e de 
prestígio

• Revisores ad-hoc experientes nas 
temáticas tratadas pela publicação



J Bohannon Science 2013;342:60-65

Periódicos predatórios



J Bohannon Science 2013;342:60-65

LIST OF PUBLISHERS
Beall’s List:
http://scholarlyoa.com/publishers/





Periódicos indexados e 
algoritmos de rankeamento



Diferentes coberturas de bases de dados

http://slideplayer.com/slide/4991000/



A conhecida metáfora do Iceberg para pensar essas três dimensões da 
produção científica : qualidade, recuperação e visibilidade.  

#iceberg1



Diferentemente de tempos anteriores, na Era Google, pode-se dizer, 
grosso modo: tudo é recuperável!

#iceberg2

Hoje



Recuperável, mas, não necessariamente, visível!

#iceberg3



Qualidade versus visibilidade



Qualidade versus visibilidade





Milhõooooooes de documentos:
Quantas páginas você percorre?



A redação de títulos, resumos e 
palavras-chave
Outros elementos importantes para a indexação



Ferramentas de RECUPERAÇÃO

Mais importantes

Exemplos



Um artigo, 
duas bases 
de dados:
Pubmed



Um artigo, 
duas bases de 

dados:
Web of 
Science



Quando você escreve seu artigo

• Estou escrevendo o título, o resumo e as palavras-chave com os 
termos mais significativos do meu tema de pesquisa ?

• Estou contemplando possíveis variações terminológicas para os 
conceitos tratados?

Questionamentos obrigatórios

Conceito 1

Osseointegração

Uma palavra-chave 
alternativa EM PORTUGUÊS:

Osteointegração

E em inglês???

Osteointegration

Osseointegration
Outras formas de 

representar o conceito????



Para concluir retomando os pontos 
anteriores
• Recuperação

• Estou submetendo meu manuscrito para um periódico que possui bons 
editores revisores?

• A revista em questão é lida pela comunidade que pretendo atingir?
• A revista é indexada em bases de dados importantes para a área?
• Estou redigindo com palavras-chave que auxiliam a recuperação do texto?

• Visibilidade
• Existem muitas estratégias de visibilidade, utilize-se delas
• Todavia, nenhuma ferramenta pode superar as deficiências de qualidade de 

uma contribuição



Como posso ampliar 
a visibilidade de 

minha publicação?



Acesso aberto



Acesso aberto como ferramenta de 
visibilidade



Opções de acesso aberto

Taxa de Acesso Aberto no momento da 
publicação Política de auto-arquivamento



Informações sobre política de 
auto-arquivamento



Os dois lados do acesso aberto:
quando você disponibiliza sua 
pesquisa em acesso aberto

Artigos escritos por ou em colaboração com docentes ou 
técnico-administrativos da UFRGS
***************************

Depósito na Biblioteca da respectiva Unidade



Os dois lados do acesso aberto:
Quando você busca um artigo



Evidências do acesso aberto sobre o impacto 
do artigos

MIGUEL, S.; CHINCHILLA-RODRIGUEZ, Z.; DE MOYA-ANEGÓN, F. Open access and Scopus: A new approach to scientific  visibility from the 
standpoint of access. Journal of the American Society for Information Science and Technology, v. 62, n. 6, p. 1130–1145, 11 jun. 2011. 



Como posso 
aperfeiçoar meu 

processo de 
pesquisa?
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