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Por que devo fazer uma boa revisão bibliográfica?
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Como uma boa revisão pode ajudar?

▪ Motivação

▪ Por que esta pesquisa é importante?

▪ Definição do problema

▪ Qual é o problema que queremos atacar?

▪ Solução

▪ Sua abordagem é boa, pois resolve tal determinado problema

▪ Quais são os trabalhos semelhantes?
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Vantagens?

▪ Boa seção de trabalho relacionados

▪ Construção do referencial teórico

▪ Elaborar um mini-survey
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Análise as tendências

Útil para estruturar 
trabalhos relacionados

e/ou montar uma 
taxonomia
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Taxonomia

Clareza na metodologia e particionamento dos conceitos por taxonomia
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Evolução da produção por método
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Principais fóruns

Colorir por método
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Timeline
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Principais autores

Rede de colaboração (mais de 3 publicações)
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Outras análises

▪ Outras visualizações/análises pragmáticas de valor
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Como fazer a revisão bibliográfica? 

Como fazer o mapeamento sistemático?

▪ Suponha pesquisa 
sobre atrasos aéreos

▪ O primeiro passo é 
montar uma string de 
busca: 
▪ flight delay

▪ Execute a consulta no 
Scopus

Não filtre as datas
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Refinando a string de busca

▪ O resultado foi muito
amplo e precisa ser
refinado
▪ “flight delay”: 1236 artigos
▪ Ainda é muito

▪ Refinando mais
▪ “flight delay” and

“predict”: 78 artigos
▪ Incompleto

▪ Aumentando o escopo
▪ "flight

delay" AND ( "predict" O
R "forecast" ): 268

Alternativa: Filtrar os alvosMelhorar a consulta

Trabalhos relacionados: 50 a 100 artigos
Mini-survey: 100 a 300 artigos



14

Exportar as citações

Exportar scopus.bib
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Importar no Zotero

Importar no Zotero e usar a ferramenta Zotero Scholar Citations

O campo Extra 
tem as citações

Exportar bibtex do Zotero para importação no R
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Leitura de um artigo
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Como eu leio um artigo?

▪ Estabeleça uma taxonomia, monte categorias de análise e
critérios quantitativos para citação

▪ Filtre os artigos pelos critérios quantitativos

▪ Leia o abstract/resumo e veja se ele está relacionado ao que
você pretende trabalhar

▪ Caso afirmativo, leia a introdução
▪ Identifique a motivação, definição do problema, proposta de solução

e indicativo de contribuição

▪ Entra na taxonomia e nas categorias? (se não: justifique)

▪ Caso afirmativo, leia a conclusão
▪ Cumpriu o prometido? Os resultados foram bons? (se não:

justifique)

▪ Caso afirmativo, leia o artigo todo e faça um bom resumo
▪ Anote os pontos fortes e fracos segundo uma classificação
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Elaboração da taxonomia

# leitura de bib text com a contabilização
citations <- read.bib('scopus-count.bib')
mydataset <- bibtext.dataset(citations)

# motagem de nuvem de palavras para análise
myword <- bibtext.cloudword(mydataset, "publication-cloud.pdf")
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# motagem de nuvem de palavras para análise (1)
bibtext.saveexcel(mydataset, "references.xlsx")

#analise (leitura manual dos abstracts) e carregamento dos atributos adicionais (2)
mydataset <- bibtext.mergecsv(mydataset, "references-filled.csv")

# filtragem de artigos e filtro adicionais
mydataset$rate <- mydataset$cites - (2015-mydataset$years) > 0
mydataset$delay <- (regexpr('delay', mydataset$abstract) + regexpr('delay', mydataset$title)) != -2
mydataset <- mydataset[mydataset$rate & mydataset$delay,]

Análise de métodos / categoria

1 2



20

Marcação dos artigos

▪ Leia os artigos completos procurando identificá-los
quanto:

▪ Abordagens

▪ Critérios para comparação

▪ Limitações

▪ Diferenças em relação a sua proposta

▪ Procure deixar marcado nos PDF as principais
características

▪ Prepare um parágrafo sintetizando cada artigo segundo
os critérios de comparação, limitações e diferenças em
relação a sua proposta
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Análise de artigos para citar / não citar

# identifica artigos não citados ainda
citations <- read.bib('scopus-count.bib')
mydataset <- bibtext.dataset(citations)
to_add <- bibtext.diffbib(mydataset, 'references.bib’)

# identifica artigos incluídos não presentes no mapa sistemático
used_citations <- read.bib('references.bib’)
useddataset <- bibtext.dataset(used_citations)
snowballing <- bibtext.diffbib(useddataset, 'scopus-count.bib’)

Citar é muito importante, mas  existe a necessidade de um 
balanço entre as referencias citadas e o tamanho do artigo
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Escrita adequada

É importante contar uma história
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Escrita menos adequada
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Dicas finais

java -jar latex.jar cleanbib references.bib

Remover referencias não utilizadas

Limpar campos não úteis ao artigo

java -jar unusedref references.bib main.tex

java -jar latex.jar map-citations main.tex references-org.bib references.bib

Mapeamento de citações (outras codificações) versus Zotero

https://github.com/eogasawara/mylibrary 

Código no GitHub
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Pesquisa na área

▪ Automatizar o processo de revisão via snowballing

▪ Identificação automática de taxonomia

▪ Identificação automática de categorias
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