


ERIC significa o Centro de Informações sobre Recursos Educacionais e é um banco de dados que fornece mais de 1,5 
milhão de textos relacionados a todos os aspectos da educação. Pode ser acessado livremente via https://eric.ed.gov/ 

O banco de dados de pesquisa do ERIC é patrocinado pelo Instituto de Ciências da Educação do Departamento de 
Educação dos Estados Unidos. É o maior banco de dados de literatura educacional e contém recursos datados desde 
1966. Há uma variedade de recursos disponíveis no ERIC, incluindo:
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Atualmente, o ERIC contém mais de 250 periódicos, que são incluídos no banco de dados com base em critérios 
específicos. Por ser um recurso primordial para textos relacionados à educação, um periódico inteiro só é incluído se 
mais de 80% de seus artigos se concentrarem na educação. Quando a porcentagem é menor que 80%, os artigos 
são selecionados caso a caso. O conteúdo do ERIC é atualizado mensalmente.



BUSCA POR PALAVRA-CHAVE E ASSUNTO
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BUSCA BÁSICA

Para uma pesquisa básica no ERIC, escolha se deseja pesquisar por meio da coleção ou do dicionário de 
sinônimos . Você terá que pesquisar de forma diferente com base no método escolhido.

Se você optar por pesquisar por meio da coleção, precisará inserir palavras-chave, por exemplo: ensino 
superior, aprendizado móvel ou realidade aumentada. O ERIC pesquisará então todos os artigos que tiverem 
essas palavras-chave indexadas no registro bibliográfico.

Para iniciar uma pesquisa básica no ERIC, escolha as palavras-chave que você deseja pesquisar, por exemplo:

"educação superior" OR "escola pós-secundária"

Esta pesquisa retornará resultados que tenham ensino superior ou pós-secundário em algum lugar da entrada 
bibliográfica.

Lembramos que as buscas serão mais eficientes se realizadas na língua 
inglesa



Número de resultados: 669.312. Isso é muito para pesquisar, então você deve começar a filtrar seus resultados 
de pesquisa.
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Existem dois filtros diretamente abaixo da pesquisa de palavras-chave. O primeiro é apenas com revisão por pares, o que limitará a 
pesquisa a textos que tenham sido submetidos ao processo de avaliação por pares. A segunda é selecionar recursos que tenham seu 
texto completo disponível no ERIC. A aplicação desses dois limitadores reduz o número de resultados para 20.993.
No entanto, você pode refinar ainda mais os resultados da pesquisa adicionando os filtros apresentados à esquerda dos resultados da 
pesquisa.
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Realizando uma pesquisa de sinônimos

A busca no tesauro é uma busca por descritores de assunto - um agrupamento organizado de pesquisas na área de 
educação. Ao inserir uma pesquisa no dicionário de sinônimos, você será apresentado a uma lista de descritores 
que correspondem ao seu termo de pesquisa. Por exemplo, a imagem abaixo mostra os descritores sugeridos para uma 
busca por “migração”. Se não tiver certeza dos termos a serem usados   na sua pesquisa, você também pode navegar 
pela lista completa de descritores clicando no link "Procurar dicionário de sinônimos" (Thesaurus) à direita da caixa de 
pesquisa.
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Uma vez escolhido um descritor, os resultados apresentados podem ser reduzidos com filtros adicionais, assim como 
uma pesquisa de palavras-chave, no entanto, se você aplicar o  texto completo disponível no ERIC ou o filtro somente 
revisado por pares , a pesquisa será revertida para procurar por uma palavra-chave.

Clicar em qualquer um desses links levará você a uma página de descritor. Você pode usar o descritor clicando no link 
“Pesquisar coleção usando este descritor”, como mostrado abaixo. A página também inclui muitos descritores relacionados 
para ajudar a restringir ou ampliar sua pesquisa.
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O recurso de pesquisa avançada mais simples é usar operadores e citações booleanas. Operadores booleanos incluem 
as palavras AND, OR e NOT.

O uso de AND combina termos, usando OR permite que qualquer um dos termos apareça e o uso de NOT pesquisa um 
termo, mas não outro.

Um exemplo da razão para usar NÃO é quando se procura por Educação na infância . Vários dos resultados da pesquisa 
estarão relacionados a educação infantil. No entanto, a educação na infância também abrange família. Entrando com 
“educação” NOT “família”, os resultados eliminarão qualquer artigo que se refira a Educação infantil na família.

BUSCA AVANÇADA
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Você também pode usar nomes de campo para restringir sua pesquisa. Por exemplo, artigos sobre migração, do autor 
Roberts, podem ser encontrados com o termo de pesquisa “migração, autor: roberts”. Os nomes de campos disponíveis 
são apresentados na tabela de filtros abaixo. Além disso, você também pode usar os nomes dos campos “título” e “resumo”.



Recuperando o texto completo do artigo

Depois de filtrar os resultados da pesquisa, você deverá acessar o texto completo. Clique na opção "Link direto" na 
caixa cinza à direita do resultado da pesquisa para acessar a página do editor, onde você pode acessar o texto 
completo do artigo. É importante observar que, se o acesso não for fornecido por sua instituição, a maioria 
desses recursos de link direto ficará inacessível. No entanto, se forem publicados sob um modelo de acesso aberto 
aceito, você ainda poderá acessá-los.
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Formas alternativas de acesso ao ERIC

O ERIC também pode ser acessado através de vários provedores de bancos de dados 
de pesquisa. Estes oferecem acesso adicional a artigos de texto completo, mas é 
necessária uma assinatura institucional.

ERIC na ProQuest
ERIC na EBSCO
ERIC na OVID
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Este tutorial é uma adaptação e tradução nossa de: How to use the ERIC database: the 
complete tutorial, preservamos o direito de autoria ao site Paperpile.

REFERÊNCIAS

HOW to use the ERIC database: the complete tutorial. Site. : disponível em: 
https://paperpile.com/g/eric-research-database/. Acesso em: 15 ago. 2019.

 SUGESTÃO DE OUTROS TUTORIAIS
http://dicabasededado.blogspot.com/2015/05/manual-base-eric.html

https://oise.library.utoronto.ca/content/eric-tutorial

     https://pt.slideshare.net/bibliotecasUA/workshop-a-pesquisa-na-base-de-dados-eric

O canal ERIC Youtube também tem ótimos vídeos para você.

https://www.youtube.com/channel/UC5dqbm1sX7iMvcbAX_2Iufg
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