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LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

Disciplina: Pesquisa de Campo I 

Professor: Francisco E. B. Vargas 

 

Caros alunos, 

 Seguem, abaixo, algumas orientações para a realização de 

“levantamento bibliográfico” sobre o tema de pesquisa escolhido: 

 

 Em primeiro lugar, é importante reforçar que se trata apenas de um 

levantamento inicial, de fazer uma listagem bibliográfica da produção científica 

na área das ciências sociais sobre o tema em questão (livros, artigos, teses, 

dissertações, monografias), não se tratando, ainda, da leitura e fichamento 

desse material. Essa listagem não será necessariamente lida e fichada. Após o 

levantamento, deverá ser feita uma triagem e estabelecida uma ordem 

prioritária de leitura. 

 A pesquisa em bibliotecas pode ser feita por ASSUNTO, por AUTOR ou 

por TÍTULO. Obviamente que a pesquisa por autor e por título pressupõe que 

se saiba de antemão que determinado autor ou obra são relevantes para o 

tema escolhido. 

 A pesquisa de bibliografia por ASSUNTO é mais ampla, ajuda a 

identificar o que está sendo produzido sobre o tema de interesse. É preciso 

escolher adequadamente os TERMOS da pesquisa. Pode-se estabelecer 

vários termos diferentes para um mesmo assunto. Às vezes a procura através 

de um determinado termo não é exitosa. Por isso, é necessário identificar 

termos alternativos.  

 Por exemplo, se quero fazer um levantamento sobre o tema dos 

movimentos sociais, eu posso utilizar inicialmente esse mesmo termo: 

“movimentos sociais” (que, aliás, é um tema clássico nas ciências sociais). Mas 

posso também usar outros termos para minha busca, tais como “lutas sociais”, 

“protestos sociais”, “reivindicações sociais”, etc. Ou posso ainda detalhar mais 

minha busca, caso queira trabalhar com algum movimento social mais 

específico, como por exemplo, movimentos sociais urbanos, ou movimentos 

sociais no campo, ou movimentos ambientais, ou movimento sindical (neste 
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caso também sindicalismo), etc. É importante achar os termos adequados e 

esses termos se definem na própria linguagem da ciência.  

 Por isso é importante se familiarizar com a linguagem científica dos 

diversos campos temáticos, consultando livros, revistas, sites de congressos, 

identificando grupos de trabalho desses congressos. Vocês podem entrar, por 

exemplo, nos sites das sociedades brasileiras e latinoamericanas da área de 

ciências sociais (Sociedade Brasileira de Sociologia - SBS, Associação 

Brasileira de Ciência Política - ABCP, Associação Brasileira de Antropologia - 

ABA, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais 

– ANPOCS, Associação Latino-Americana de Sociologia – ALAS, etc.) e de 

seus respectivos Congressos (Congresso Brasileiro de Sociologia, etc.). Nos 

sites dos Congressos também é possível baixar os artigos e trabalhos 

apresentados e publicados nos anais desses congressos. 

 Para fazer o levantamento bibliográfico, sugiro, inicialmente, a realização 

de um levantamento por assunto na biblioteca da UFPel (on-line) e, se vocês 

julgarem necessário, o levantamento em outras bibliotecas universitárias. Para 

achá-las, basta fazer uma pesquisa no Google. 

 Sugiro, também, um levantamento por assunto no Google Acadêmico. 

Para acessá-lo, basta entrar com esse termo (Google acadêmico) no próprio 

site de busca do Google. 

 Sugiro, também, a pesquisa por assunto no portal de periódicos da 

Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br ou pesquisar no Google com o 

termo “portal de periódicos da capes). 

 É possível, ainda, fazer pesquisas específicas em cada periódico. Para 

tanto, é necessário identificar os periódicos mais importantes ou aqueles mais 

próximos da temática escolhida. Existem vários periódicos especializados 

(Educação, Trabalho, Religião, Política, etc.) e é preciso que vocês façam um 

levantamento desses periódicos. Outra opção de busca e de identificação e 

pesquisa de periódicos é o portal do SciELO (Science Eletronic Library On 

line): http://www.scielo.org. Nesse site, vocês podem identificar um grande 

número de periódicos da área de ciências humanas. 

 Um abraço e boa pesquisa. 

      Prof. Francisco Vargas 
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