Estratégias de Busca
Estratégia de busca é a organização estruturada de termos para pesquisar em
uma base de dados, ou seja, mostra como esses termos se combinam para
obter os melhores resultados.
Diferentes bancos de dados funcionam de maneiras diferentes, então você
precisa adaptar sua estratégia de pesquisa para cada um dos bancos de dados
que você usa.
Você provavelmente precisará testar suas estratégias várias vezes, refinandoas enquanto você começa a olhar para os resultados que você recupera do
banco de dados.
Operadores Booleanos
São palavras que têm o objetivo de definir para o sistema de busca como deve
ser feita a combinação entre os termos ou expressões de uma pesquisa. A
busca booleana compreende três operadores lógicos:
Operador

Significado

AND

Restringe a pesquisa, os resultados recuperados devem
conter um termo e o outro. Esse operador corresponde ao
símbolo da adição +

OR

Amplia a pesquisa, os resultados recuperados devem conter
um termo ou o outro.

NOT

Exclui o termo que sucede a palavra NOT da pesquisa. Esse
operador corresponde ao símbolo da subtração -

AND
Para buscar Mapas conceituais em história pode se criar a expressão de
busca:
“Mapas Conceituais” AND história
Dessa forma recuperam-se ambos os termos juntos, os dois termos devem
constar do resultado recuperado.

A expressão mapas conceituais encontra-se entre aspas para recuperar a
expressão exata no resultado de busca

Busca realizada na Web of Science:
Campo: Tópico
"Concept maps" AND history
Como o operador AND restringe a busca foram encontrados 28 registros,
percebe-se conforme o grifo abaixo que apenas artigos que apresentavam os
dois termos no campo tópico foram recuperados.

OR

Para buscar documentos que contenham a expressão “Mapas conceituais” ou
a palavra história, mas não as duas palavras no mesmo documento pode se
criar a expressão de busca:
“Mapas Conceituais” OR história

Busca realizada na Web of Science:
Campo: Tópico
"Concept maps" AND history
Como o operador OR amplia a busca foram encontrados 1.106.804 registros,
percebe-se conforme o grifo abaixo nos primeiros resultados apenas a palavra
history consta do resultado.

NOT

Para buscar documentos que contenham a expressão “Mapas conceituais”,
mas que não sejam relacionados à história, pode se criar a expressão de
busca:
“Mapas Conceituais” NOT história

Busca realizada na Web of Science:
Campo: Tópico
Sabemos que a Intersecção de busca dos termos "Concept maps" AND history
recuperou 28 registro, sendo assim o resultado de busca "Concept maps" NOT
history será a diferença entre o total de registro recuperados na base com a
expressão "Concept maps" menos os 28 anteriormente.
Buscando somente a expressão "Concept maps" foram recuperados 1370
registros.

Agora realizando a busca para com a expressão:

"Concept maps" NOT history
Ao buscar "Concept maps" NOT history foram recuperados 1.342 registro que
são exatamente os 1.370 recuperados ao buscar apenas "Concept maps"
menos os 28 registros recuperados com a expressão de busca "Concept maps"
AND history. (1.370-28=1.342).

Expressões de busca com Operadores Booleanos
Os operadores booleanos também podem ser usados em expressões de busca
mais complexas, com mais de dois termos.
Para criar expressões complexas de busca, usa-se o parêntese, para indicar a
prioridade de busca dentro da expressão.
A expressão de busca abaixo foi retirada dos exemplos de Operadores
Booleanos do Sistema de Bibliotecas da PUC-RIO.
( a OR b ) AND c
Nesse caso, inicialmente é feita a pesquisa combinando os termos a OR b para
depois efetuar combinação do resultado AND c

Utilizando o nossos termos “Mapas Conceituais” e História, acrescentando o
termo Ensino como termo C tem a expressão de busca:
(“Mapas conceituais” OR História) AND Ensino

A Web of Science oferece dois caminhos para criação desse tipo de expressão
de busca: ("Concept maps" OR history) AND teaching
1 – Primeiro realiza-se a pesquisa básica do termo teaching e depois outra
pesquisa básica da expressão de busca ("Concept maps" OR history) e
clicando em histórico de pesquisa combinam-se os dois resultados:

O resultado da busca é o 3 que será expresso como a expressão de busca 2
AND a expressão de busca 1 que é igual: ("Concept maps" OR history) AND
teaching e resultou em 13.020 registros.
2 – A outra forma é utilizar o campo de pesquisa avançada e escrever a
expressão de busca:
TS=("Concept maps" OR history) AND TS=teaching

O resultado da busca avançada é o 4 e será o mesmo da busca realizada pela
combinação utilizando o histórico de pesquisa de 13.020 registros.

Operadores de proximidade
Permitem aos usuários determinar a distância máxima entre os termos ou
expressões no documento buscado, tornando a pesquisa mais objetiva.

Operador

Significado

NEAR/x

Encontra registros onde os termos unidos pelo operador estejam a
um determinado número de palavras de cada um. Substitua o X por
número para especificar o número máximo de palavras que separam
os termos.

NEAR

O operador sem X na base de dados Web of Science encontrará
registros em que os termos unidos por NEAR estão a 15 palavras de
cada um.

SAME

Na Web of Science o SAME é utilizado no campo Endereço para
restringir a pesquisa a termos que aparecem no mesmo endereço. O
SAME funciona como AND quando usado em outros campos como
Tópico ou título.

Parênteses ( )

Os parênteses são utilizados para agrupar partes de pesquisas
complexas. Na base Web of Science o parêntese expressa a
prioridade da pesquisa. A expressão que está entre parêntese será
executada primeiro.

Aspas

Para definição de termos compostos

NEAR/x
Para buscar documentos que contenham a expressão “Mapas conceituais” e a
palavra história 25 palavras de distância pode se criar a expressão de busca:
“Mapas Conceituais” NEAR/25 história
Busca avançada realizada na Web of Science:
Campo: Tópico=TS
TS=("Concept maps" NEAR/25 history)

A pesquisa resultou em 11 registros, ou seja, dos 28 registros encontrados ao
realizar a busca "Concept maps" AND history em 11 deles os termos estão a
25 palavras de distância.
NEAR
Para buscar documentos que contenham a expressão “Mapas conceituais” e a
palavra história 15 palavras de distância pode se criar a expressão de busca:
“Mapas Conceituais” NEAR história
Busca avançada realizada na Web of Science:
Campo: Tópico=TS
TS=("Concept maps" NEAR history)

A pesquisa resultou em 10 registros, ou seja, dos 28 registros encontrados ao
realizar a busca "Concept maps" AND history em 11 deles os termos estão a
15 palavras de distância.

SAME
Na Web of Science o SAME é utilizado no campo endereço.
Busca avançada realizada na Web of Science:
Campo: Endereço=AD
AD=(UFSCar SAME Brazil)

Parênteses ( )
Quando realizamos uma pesquisa com expressões complexas coloca-se entre
parênteses para mostrar a prioridade de qual pesquisa será realizada antes.
Acima já temos o exemplo da expressão de busca: ("Concept maps" OR
history) AND teaching
Aspas
Quando queremos recuperar exatamente o termo e este for composto colocase entre aspas, como, por exemplo, o termo "Concept maps".

Truncagem
Para recuperar variações de singular e plural ou diferenças na grafia e
terminações das palavras, utilizam-se os operadores de truncamento.
Os operadores de truncamento são símbolos utilizados com a raiz das palavras
para que o computador busque nos índices da Base de Dados as entradas com
terminações variadas, que podem ser no final ou no início das palavras. Os
caracteres de truncamento variam nas Bases de Dados, portanto, a consulta ao
Help ou Ajuda é necessária, os exemplos abaixo constam do menu ajuda da
Web of Science.
Operador

Significado

Asterisco *

Representa
caracteres,

Exemplos
qualquer
incluindo

grupo

de s*food corresponde

nenhum a:

caractere.

seafood
soyfood
enzym* corresponde
a:
enzyme
enzymes
enzymatic
enzymic

Interrogação ?

Representa um único caractere.

wom?n corresponde
a:
woman
women

Cifrão $

Representa um caractere zero ou colo$r corresponde
um

a:
color
colour
grain$ corresponde
a:
grain
grains.

Também é possível criar expressões de busca utilizando vários caracteres
curinga conforme o exemplo abaixo:
organi?ation* corresponde

a:

organisation
organisations
organisational
organization
organizations
organizational
A expressão de busca "Concept maps" poderia ser escrita utilizando
operadores de truncagem "Concep* map$” para uma maior recuperação de
resultados.

Com a expressão de busca "Concept maps" foram recuperados 1.371 registro
enquanto com a truncagem "Concep* map$” 2.383 registros, um aumento de
1.012 registros.

