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Este guia apresenta uma síntese

do passo-a-passo da elaboração
de uma revisão bibliográfica. O

Guia

conteúdo desta publicação
destaca os principais aspectos
que o leitor precisa se ater ao

Como elaborar uma
revisão bibliográfica

iniciar uma revisão da literatura.

A ideia é de o leitor não se
limitar ao conteúdo deste guia,

REALIZAÇÃO

mas sim de apresentar diretrizes
gerais de como esse processo
ocorre e dar dicas de como
conduzi-lo. Ao final, há uma lista
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de referências que podem
ajudar o leitor a preparar sua
revisão.
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Revisão bibliográfica
A revisão bibliográfica, ou revisão
da literatura, é a busca e análise
crítica, do que está sendo
discutido na literatura sobre
determinado tema.

PREPARAÇÃO

1. OBJETIVOS DA REVISÃO

Primeiramente, defina os objetivos
de sua revisão. Algumas perguntas
que podem orientar a definição de
seus objetivos:
 Por quê você pretende fazer
uma revisão bibliográfica?

 O que você pretende com a
revisão?
 Depois de ter feito a revisão, o
que você espera ter aprendido?

PREPARAÇÃO

2. ENFOQUE ANALÍTICO

Defina o enfoque analítico que você
usará para analisar a literatura,
organizar os resultados de sua
revisão e discuti-los.

Você pode se basear em métodos de
análise de dados existentes na
literatura, de acordo com seus
objetivos e área de estudo.

Você também pode fazer uma revisão
explanatória, procurando por
tendências, pontos em comum e
divergentes encontrados na literatura.

PREPARAÇÃO

3. ESCOPO

Defina o escopo de sua revisão. De
acordo com o objetivo da revisão,
você deve definir os limites de sua
busca. Esses limites estabelecem
seu escopo, e podem incluir:
 Ano de publicação
 Área geográfica
 Base de dados consultadas
 Tipo de publicação (publicações
peer reviewed, dissertações e
teses, literatura cinza, etc)

 Outros

PREPARAÇÃO

4. CRITÉRIOS

Estabeleça critérios claros de
inclusão de bibliografia.

Ao ler as publicações, você deve
ter bem definido quais trabalhos
devem ser incluídos em suas
análises e quais você deve
desconsiderar, por não contemplar
seus objetivos ou escopo.

PREPARAÇÃO

5. PALAVRAS-CHAVE E
SITES DE BUSCA

Faça uma lista de possíveis palavraschave e conduza uma busca
preliminar para verificar se essas
palavras são adequadas para sua
busca. Altere as palavras até que os

resultados da busca contenham
trabalhos que contemplem seus
objetivos e escopo.

Em seguida, defina as palavraschave definitivas e as base de dados
e sites de busca que você
consultará.

EXECUÇÃO

6. PRÉ-SELEÇÃO DA
BIBLIOGRAFIA

Ao iniciar as buscas nas bases de
dados selecionadas, faça uma
leitura preliminar dos trabalhos
que aparecem, verifique se eles se
enquadram nos critérios
estabelecidos e faça uma préseleção dos trabalhos pela leitura
dos resumos.

EXECUÇÃO

7. SELEÇÃO DA BIBLIOGRAFIA

Faça uma leitura mais aprofundada
dos trabalhos pré-selecionados e
confira se eles realmente se
enquadram nos critérios
estabelecidos e se serão incluídos
nas análises.

EXECUÇÃO

7. SELEÇÃO DA BIBLIOGRAFIA

Seja organizado(a)!
Estabeleça um método para
arquivar os trabalhos. Você pode
utilizar programas como Mendeley
e EndNote, ou organizar pastas em
seu próprio computador.
Conforme você lê os trabalhos,
monte uma planilha ou outra forma
para organizar as informações
presentes nos trabalhos que sejam

relevantes para sua revisão. Faça
isso de acordo com seus objetivos
e sua abordagem analítica.

ANÁLISE

8. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Analise os resultados obtidos de
acordo com sua abordagem
analítica. Use a planilha que você
fez durante a leitura dos trabalhos
para isso!

Mantenha as referências
selecionadas organizadas para
facilitar a consulta de trabalhos
específicos durante as análises e
não perder tempo procurando por

elas.

PROXIMOS PASSOS

 Você pode registrar sua revisão
bibliográfica em forma de um
artigo científico de revisão, ou
como um capítulo inicial de sua
monografia, dissertação ou tese.

 Uma revisão bibliográfica traz
informações úteis do estado da
arte da ciência e é uma ótima
maneira de atualizar-se sobre o
tema que está estudando e
pesquisando.

Revisando
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