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Banco ou bases de dados 

Definição: 

“Coleção  eletrônica  que  reúne  ordenadamente  arquivos  semelhantes,  de 

origens diversas, colocados à disposição dos usuários, que podem consulta-los 

para atendimento de suas necessidades de informação.” (BRASIL, 2011, p. 

10). 

Tipos: 

Bases de dados bibliográficas: Contém registros bibliográficos; 

Bases de dados de texto integral: Contém textos completos ou partes de 

documentos; 

Bases de dados referencial: Remete para outra fonte. Permite apenas acesso 

aos resumos, às tabelas de conteúdo e, eventualmente, às citações dos 

artigos. 



Motores de busca 

É um programa ou software projetado para procurar palavras-chaves 

fornecidas pelos usuários em documentos disponíveis em bases de dados ou 

armazenados em páginas da web. 

Fonte: Cendón (2001). 

  



Motores de busca 

|Buscas exploratórias; 

|Consultas rápidas; 

|Utilizam sequências de palavras ou texto 

livre; 

|Maioria não possuem linguagens de 

consultas oficiais; 

|Oferecem dicas e opções de busca. 



 

PLANEJAMENTO DA BUSCA 
Para planejar sua busca é preciso ter em mente os objetivos da 

pesquisa, selecionar as fontes de informação confiáveis e utilizar 

estratégias de busca. 



 

Qual o tema da sua pesquisa? 



 

Problema de pesquisa: 

Compreender as questões que a pesquisa busca responder. 

Objetivos geral e específicos: 

Sinalizar qual o caminho que deve ser percorrido para que a pesquisa responda ao 

questionamento inicial. 

Palavras-chave: 

Conhecer minimamente os termos relacionados ao tema da pesquisa. A escolha de palavras-

chave vai ajudar na recuperação de referências com foco no tema a ser desenvolvido. 



Quais são as fontes de informação confiáveis da 

área? 
Portais, Repositórios digitais, catálogos de bibliotecas, bases de dados ou motores 

de busca na web. 
Acesso livre: Acesso via Portal Capes: 

Catálogos de Bibliotecas; Scopus; 

SciElo; Web of Science; 

Repositórios institucionais; SAGE Journals; 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD); RIPM - Retrospective Index to Music Periodicals 

(EBSCO); 

Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES; RILM Music Literature (EBSCO); 

NDLTD; Music Online; 

ProQuest Dissertations & Theses Global (PQDT); Oxford Music Online; 

Open Access Theses and Dissertations – OATD. Music Online: Listening (Alexander Street Press); 
 Music Online: Classical Scores Library (Alexander 

Street Press). 

 



CATÁLOGO DE BIBLIOTECAS: 
Banco de dados online mantido por uma biblioteca ou um grupo de bibliotecas. 

Armazena os registros bibliográficos das coleções mantidas por essas instituições. 

 

REPOSITÓRIOS DIGITAIS: 
“Bases de dados online que reúnem de maneira organizada a produção científica de 

uma instituição” (IBICT, 2018). 

▪ Biblioteca Digital de Monografias; 

▪ Repositório Institucional; 

▪ Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. 



 

PORTAIS 
Ambientes que reúnem diversas fontes de informação. 

PORTAL CAPES: 
Criado em 2000 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com o 

propósito de oferecer acesso online à publicações periódicas nacionais e internacionais, teses, 

dissertações, patentes e bases de dados com cobertura em diversas áreas do conhecimento. 

 

PORTAL DE PERIÓDICOS DA UFRN: 



Reúne periódicos científicos editados no âmbito da UFRN, vinculados a cursos de pós-graduação, 

graduação, centros ou unidades especializadas. O Portal oferece acesso livre e irrestrito ao conteúdo dos 

periódicos científicos editados na UFRN. 

 

POTAL CAPES 
Bases de dados referenciais e de texto completo: 



 

Fonte: http://www.periodicos.capes.gov.br  

http://www.periodicos.capes.gov.br/


Como acessar o portal de periódicos 

Capes? 
1º opção: Acesso direto pelo endereço eletrônico do Portal 

Se  você está acessando o Portal  de algum  dispositivo  conectado a 

rede da Instituição,  será possível explorar todos os recursos do 

Portal. 

2º opção: Acesso remoto Via Café 
Para acessar o Portal fora da rede da instituição, você deve escolher 

a opção ‘Acesso Cafe’ no menu superior da página principal do 

Portal Capes. 



 



Quais são as estratégias de busca mais 

apropriadas? 

Suporte ao usuário: 

Podem variar conforme a base de dados 

selecionada: cada serviço de busca possui suas 

próprias regras ou limitadores de pesquisa. 

Detalhes são encontrados nas seções: help; 

about; ajuda; sobre, entre outros. 

Operadores de consulta: 

Operadores de consulta: leia atentamente as 

dicas de como utilizar os operadores de consulta 



em cada base de dados para evitar erros na 

elaboração da estratégia de busca e prejudicar a 

qualidade dos resultados. 

  



RECURSOS DE BUSCA 

São operadores de consulta utilizados para aprimorar os 

resultados de busca em banco ou bases de dados 

▪ Operadores booleanos; 

▪ Truncagem de palavras; 

▪ Proximidade de palavras.  

Estratégia de busca: conjunto de termos de consulta 

(palavras-chaves) organizados de maneira lógica a partir 

de operadores de pesquisa 

Principais operadores: 

 “...” aspas duplas (busca de frases) 

 + ou AND (incluir termo associado) 

 - ou NOT(excluir termo associado) 



 OR (assim como) 

 ( ) Parênteses (agrupa termos pesquisa) 

 site: (resultados do site especificado) 

Operadores Booleanos 
O modelo booleano considera que os termos de busca estão ausentes ou presentes nos documentos, ou 

seja, baseada em uma frequência binária (sim ou não). 

Utilizam os operadores AND, OR e NOT para correlacionar as palavras da pesquisa. 

 
Todos os documentos que possuem o termo A e B juntos (restringe a busca) 

“Educação musical” AND “Formação de professores” 

 
Todos os documentos que possuem o termo A ou o termo B (amplia a busca). 

“Orquestra de câmara” OR “Cameratas” 



 
Todos os documentos que possuem o termo A e não contenham o termo B (exclui um dos termos). 

“Música de Câmara” NOT “Quartetos” 

Truncagem de palavras 
Símbolos ou sinais que ampliam a busca de termos para além da raiz da palavra. 

(*) asterisco:  usado para encontrar finais de palavras. Digite a raiz de um termo 

de pesquisa e substitua o final pelo asterisco (*). Por exemplo: 

Fono* para encontrar os registros contendo Fonoterapia e Fonoaudiologia.  

(#) hash (jogo da velha) ou ($) cifrão: usado para encontrar uma palavra onde 

uma ortografia alternativa pode conter um caractere extra. Por exemplo: 

colo#r para encontrar todos os registros contendo color ou colour.  



(?) interrogação: usado para pesquisar palavras com caractere desconhecido. Para 

isso, deve-se substituir o caractere desconhecido por um ?. Por exemplo: 

Organi?ation para encontrar todos os registros contendo Organization ou 

Organisation 

Proximidade de palavras 
Maneira de procurar duas ou mais palavras que 

ocorrem próximas uma da outra. Os operadores 

definem a distância máxima entre duas palavras no 

texto.  

Principais operadores de proximidade: 

N + número de palavras 



PROX + número de palavras 

NEAR + número de palavras 

PRE + número de palavras 

WITHIN + número de palavras 

Exemplo: “motores de busca” N5 “bases de dados”, 

para encontrar resultados que tenham no máximo 

cinco palavras entre o termo inicial (motores de 

busca) e o termo final (bases de dados).   



• Vocabulários controlados 

Termos padronizados para a indexação de artigos em bases de 

dados 

Tesauro da UNESCO – 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es// 

Library of Congress Subject Headings –  

https://id.loc.gov/authorities/subjects.html 

Terminologia de assuntos da Biblioteca Nacional -  

http://acervo.bn.gov.br/sophia_web/busca/autoridades  

  



Estratégia de busca 
Qual o papel da musicoterapia no tratamento de 

mulheres com histórico de violência doméstica? 
“Musicoterapia

” 

OR 

“Music 

Therapy” 

OR  

“Musicoterapia

” 

AND  “Mulheres"  

OR  

“Women"  

OR  

“Mujeres" 

AND "Violência 

doméstica"  

OR  

"Domestic 

violence"  

OR  

"Violencia 

doméstica" 

Estratégia de busca: 

(("Musicoterapia" OR "Music therapy" OR 

"Musicoterapia") AND ("mulheres" OR "Women" 



OR "Mujeres") AND ("Violência doméstica" OR 

"Domestic violence" OR "Violencia doméstica")) 

• Acesso ao Portal Capes 

• www.periodicos.capes.gov.br 

  

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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