COMO PESQUISAR
Formulário de Pesquisa por Bases de Dados, Palavras e Pesquisa Avançada
A Pesquisa Avançada permite pesquisar nos principais campos de busca das bases de
dados, dentre eles: palavras, descritores de assunto, autor, título, tipo de documento, ano e
década, assim como oferece acesso aos índices destes campos, que ajudam a montar a
expressão de uma pesquisa. A Pesquisa por palavras permite pesquisar em todos os
campos das bases de dados e possui os mesmos recursos da pesquisa avançada.

Basicamente, a forma de montar uma pesquisa é a seguinte:
- na linha em branco digite o termo/palavra a ser pesquisada e na frente selecione o campo
de busca (onde será buscado o termo/palavra digitada);
- a linha 2 e 3 devem ser usadas para digitar um segundo e terceiro termo/palavra a ser
buscado;
- entre cada linha selecione o operador de relação a ser considerado na pesquisa: and (para
relacionar uma linha com a outra), or (para somar uma linha com a outra) ou and not (para
excluir as palavras da linha seguinte).
Veja um exemplo de uma expressão de pesquisa montada na pesquisa avançada:

Neste exemplo o sistema irá relacionar and os dois assuntos (metodologia and pesquisa)
e and not (saúde) recuperará somente documentos que não contenham a palavra saúde.
A expressão de pesquisa pode ser montada com ajuda dos índices. É a forma mais eficiente
para montar uma expressão de pesquisa. O item seguinte explica a forma de usar os índices.
A forma de pesquisar através da Pesquisa Avançada é a mesma da Pesquisa Simples.

Pesquisa por assunto
O campo assunto ou descritor é o mais indicado para uma pesquisa eficiente, pois é o que
dá maior garantia no resultado.
Este campo contém termos que representam o assunto do artigo/documento, chamados de
descritores, conhecidos também como palavras-chave.
Os descritores estão em português, o que permite que a pesquisa seja feita em português,
mesmo quando a busca é por um documento em outro idioma.

Na consulta através do campo assunto a grande questão é saber qual é o descritor de
assunto correto, autorizado para busca. A melhor opção para recuperação através do
descritor de assunto correto é a consulta ao índice. Veja exemplo de pesquisa via índice, a
seguir.
Ex: pesquisa sobre o assunto "avaliação”.
Passo 1- nos formulários básico ou avançado, não digite nada nas linhas em branco.
Selecione na linha 1 o campo de busca assunto e em seguida clique ao lado em
para abrir a página de acesso ao índice do campo selecionado no formulário:

Passo 2 - na página de acesso ao índice digite no espaço apropriado a palavra ou radical da palavra mais significativa
do seu assunto (no exemplo, avaliação), e clique em mostrar índice:

O índice fica visível como na figura abaixo.

Passo 3 - a partir do índice mostrado marque o descritor que interessar com um clique do
mouse. Se necessário segure a tecla Ctrl do computador e marque outros termos.

Para executar a pesquisa, clique no botão Pesquisar termos. O sistema irá recuperar todos
os registros que contenham o descritor marcado "avaliação da aprendizagem", por
exemplo, e outros.
Para relacionar este assunto com outro assunto ou com outro campo de busca, como por
exemplo, autor, após a seleção do termo no índice clique no botão Adicionar termos.
Retorne para o espaço de pesquisa, selecione um novo campo, proceda da mesma maneira,
adicionando o termo e clique em Pesquisar.

Exemplo de resultado de pesquisa:

Pesquisa por década ou ano de publicação
Passo 1- nos formulários básico ou avançado, não digite nada nas linhas em branco.
Selecione na linha 1 o índice de busca década de publicação ou Ano de publicação e clique ao
lado em
Passo 2 - na página de acesso ao índice digite no espaço apropriado o Ano, por exemplo,
1960, e clique em Mostrar índice.

Passo 3- selecione com o mouse o ano "1960" e clique em Pesquisar termos.

Serão recuperados todas os documentos da década de 1960, do ano 1960 até o ano 1969.

MULHERES E GÊNERO - Pesquisa por Base de dados
No caso de Mulheres e Gênero que foram agregadas várias bases pequenas pode ser feita
pesquisa por BASE DE ORIGEM.
Ir para Pesquisa avançada.

No índice selecione a Base desejada: ARIADNE/BAMF/BAMS/BAMT e depois em Pesquisar
termos, para cruzar os termos basta ir adicionando termos dentro dos campos.

