
Tutorial para pesquisas 
na base de dados 

JSTOR 



JSTOR é uma base de dados internacional, 
multidisciplinar, que contém textos completos de 
materiais bibliográficos digitais como: artigos de 

revistas acadêmicas, livros, folhetos e outras fontes 
(manuscritos, cartas, histórias orais, imagens). 

 



 

O acesso é feito através dos computadores das Unidades 
USP, por rede wireless ou remotamente por meio de 

conexão VPN  
(saiba mais em http://biblioteca.fflch.usp.br/vpn). 

 
 

O acesso ao conteúdo, em alguns casos, poderá ser parcial, 
dependendo do pacote de assinatura firmado entre a USP 
e a JSTOR e também entre a JSTOR e as editoras. Algumas 
editoras impõem um impedimento (embargo) de cerca de 

3 a 5 anos para acesso integral aos artigos. 

http://biblioteca.fflch.usp.br/vpn


A caixa para pesquisa básica aparece na página 
principal da JSTOR. 

Digite na caixa os termos da sua pesquisa.  
Dê preferência a termos em inglês. 



              Dicas para uma pesquisa mais eficaz: 
 

• Coloque palavras entre aspas para procurar frases exatas:  

                  “human  geography"  

 

         Para obter uma quantidade maior de resultados  
                         não use aspas:  iberian art 

• Utilize operadores booleanos para construir sua busca:  

       inflacion AND “monetary policy” 
        novel OR novella 
        literature NOT poetry 

 



Exemplos: 



Resultado da pesquisa: 

        Selecione “Search 
within results” para fazer 
uma nova pesquisa dentre 
os resultados obtidos. 

 
        Use as abas para filtrar 
por tipo de material: 
revistas, livros ou folhetos. 
 
        Limite os resultados 
somente àqueles que a USP 
tem acesso. 
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Resultado da pesquisa: 

       Citation tools: a 
citação poderá ser salva, 
exportada  para  
EndNote ou enviada por 
email. 
 
       Leia o documento na 
tela ou faça o download. 
 
       Salve ou crie um 
alerta de pesquisa  em 
seu perfil MyJSTOR. 
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Download do documento: 
 
 Ao selecionar Download PDF, clique em I Accept, aceitando 

os termos e condições de uso. 



Pesquisa avançada:  

Para uma pesquisa mais específica, clique em  
Advanced Search, onde poderão ser adicionados  

outros campos de busca simultânea. 



        Use vários campos  
para adicionar termos à  
sua busca, utilizando os 
operadores booleanos. 
 
       Filtros de pesquisa: 
limite o tipo de material, 
o período e a língua. 
 
       Restrinja por 
disciplina ou por título 
de publicação. 
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Pesquisa avançada:  



Busque por um artigo específico: 
 

Caso já possua os dados do artigo que deseja consultar 
(autor, título, revista), pesquise diretamente em   
Citation Locator: localizador através de citação 



Busque por um artigo específico  

         Digite o título 
do artigo  
 
       Digite o nome 
do autor do artigo 
 
        Selecione o 
título do periódico 
(revista) onde o 
artigo foi publicado 
 
        Preencha os 
dados de volume, 
número, mês e ano. 
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Pesquise por lista de títulos: 
 

Para pesquisar pelo título da publicação, selecione:  
Browse by Title: pesquise por título 



     sem acesso ao conteúdo 

 
     acesso parcial ao conteúdo 

          Selecione a aba 
correspondente ao 
tipo de material. 
 
          Clique na letra 
inicial do título e 
localize a publicação. 
 
          Verifique se o 
acesso é  integral, 
parcial ou sem acesso. 
 

acesso 
integral ao 
conteúdo 

Pesquise por lista de títulos 
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MyJSTOR 
 

Para salvar suas pesquisas você deverá se registrar no JSTOR criando um 
login e senha. Assim, você poderá salvar citações, exportar para EndNote, 
enviar por email e receber alertas. 



Para se registrar,  
clique em Login: 

Clique em Register for 
MyJSTOR account e 
preencha o formulário de 
registro. 

Como se registrar na JSTOR 
 



 
Benefícios do registro: 

 

•criar alertas e manter-se atualizado; 

•salvar e voltar a utilizar a mesma estratégia de busca; 

•enviar resultados por email; 

•exportar para programas de gerenciamento de referências como   

o EndNote. 



Obrigado! 
 
 

Serviço de Atendimento ao Usuário:  
saufflch@usp.br  /  3091-4377 

Elaborado por:  Ana Cristina Dudziak Guimarães 
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