Ajuda. Como pesquisar
A busca pode ser feita de duas maneiras:
1) Com a barra de Busca Geral, localizada na página inicial do site, com a qual
se busca qualquer tipo de documento em toda a base de dados.
2) Com a barra de busca por item, localizada nos menus específicos, onde se
busca somente o tipo de documento pertinente ao item de menu selecionado.
Busca avançada
A busca pode ser feita em diferentes níveis de precisão, com uma ou várias
palavras.
1. Busca geral
Se você quer localizar documentos sobre um determinado tema, por exemplo,
“sindicato”, escreva a palavra completa e a busca trará todos os documentos
que contenham a referida palavra. Se você quer ampliar a busca para, por
exemplo: sindicato, sindicalismo, sindical, sindicalização, então escreva a raiz
da palavra em questão, seguida do sinal $. Ex: sindica$.
Este recurso é muito interessante para localizar documentos em outros idiomas,
cujos títulos tenham o mesmo radical ortográfico.
2. Expressão AND
Se você quiser combinar duas palavras, por exemplo, um autor e uma data; um
tema e uma data; um tema e um autor etc., utilize a expressão “and”. Por
exemplo, para buscar os documentos que Moreno escreveu sobre Sindicato, a
pesquisa deve ser da seguinte maneira: sindicato and Moreno ou sindica$ and
Moreno
Da mesma maneira, se o tema é formado pela composição de duas palavras,
por exemplo, Frente Única, escreva frente and única
3. Expressão AND com mais de duas palavras
Se você quer incluir três palavras, terá que recorrer ao parêntesis. Veja os
exemplos:
Frente Única Revolucionaria - frente and (única and revolucionaria)
Ou
Frente de Esquerda em 1988 - (Frente and Esquerda) and 1988

ou
(frente and 1988) and Esquerda
4. Expressão OU
Para buscar documentos em que existam qualquer uma de duas (ou mais)
palavras ou ambas, utilize a expressão OU.
Por exemplo, na busca de documentos que contenham as palavras Brasil ou
Argentina: Argentina ou Brasil
5. Expressões AND e OU
Para buscar uma combinação de palavras, por exemplo, eleições na
Argentina, Brasil e Bolívia, deve-se utilizar a expressão and combinada com
expressão or entre parênteses, da seguinte maneira:
eleições and (Argentina or Brasil or Bolívia)
ou elei$ and (Argentina or Brasil or Bolívia)
ou elei$ and (Argentina or Brasil or Bolívia)
Para precisar ainda mais a pesquisa, por exemplo, acrescentando a data, faça
assim:
EX: (eleições and 1990) and (Argentina or Brasil or Bolívia)
6. Frases completas
Para buscar uma frase inteira, por exemplo, “Socialismo no Século XXI”, escreva
a frase completa. Não é necessário utilizar aspas.
EX: socialismo no século XXI
7. Expressão negativa AND NOT
Para retirar uma palavra específica de sua busca, utilize a expressão and not.
Por exemplo, para buscar por burocratização, menos no Brasil, escreva:
burocratização and not Brasil
ou
burocrat$ and not Brasil
A busca avançada pode ser feita tanto na barra de busca geral quanto na
busca por item.

Alguns documentos com cadeado
Alguns documentos são de acesso restrito aos colaboradores do projeto. Estes
documentos aparecem no resultado de sua busca com o símbolo de um
cadeado. Para poder abri-los, você precisa fazer uma assinatura. Para isso, vá
ao menu Assinaturas.

