
Leitura e
vocabulário

controlado do
documento do café

S I L V I A  M A R I A  D O  E S P Í R I T O  S A N T O



SOBRE O QUE
VAMOS FALAR



"As significações presentes, num momento
de transbordamento de conteúdos
demasiadamente informacionais - da palavra
e da imagem - são frágeis demais para
conduzir o leitor ao conhecimento quando o
deixa à deriva das atualizações tecnológicas
dos sistemas eletrônicos." (ESPÍRITO SANTO,
2015, p. 8)

Paradoxo da busca



INDEXAÇÃO  DE
DOCUMENTOS

1) Metodologia
1.1 Leitura documentária
1.2 Síntese documentária
1.3 Representação documentária
1.4 Revisão da literatura
especializada do assunto que se
representa



METODOLOGIA
DE  INDEXAÇÃO

2) Procedimentos técnicos
 
3) Capacidade de investigação
e síntese



Faz-se notar que em cada objeto material
existem informações que foram registradas
uma única vez e em uma só linha. Assim,
toda informação encontrada em tais
suportes materiais tem potencial relevância
para a pesquisa histórica e científica
(ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 8)

Leitura documental em
antigas fazendas de Café



Palavras-chave e representação documentária

Substantivos
Comuns

Exemplo: café, terreiro,
trem, cavalo, tulha,

fazenda, carroça, azeite,
bacalhau.

Substantivos
Simples

Exemplo: camisa,
algodão, litro,

azeite.



Palavras-chave e representação documentária

Exemplo: energia
elétrica, fogão a

lenha, cana de açúcar,
Colônia Nova.

Exemplo: italianos,
portugueses,

colonos.

Substantivos
Composto

quando imprescindível

Substantivos
no singular

exceto grupos humanos



Propósitos dos Vocabulários
Controlados
1) Harmonizar a linguagem de um sistema de informação
especializado
2) Fornecer consistência ao processo de indexação
3) Explicitar as relações semânticas entre termos descritores
 
4) Fornecer chaves para a recuperação da informação mais
compatíveis com a linguagem dos usuários dos sistemas de
informação e dos conteúdos informacionais que foram indexados



Termo Descritor: Mandioca

Conceito: Gênero de euphorbiáceas, que
compreende grandes ervas da América, de
cuja raiz se extrai uma fécula nutritiva com
que se faz a tapioca. 

Fonte: Grave, João. Novo Diccionario
Encycplopédico Luso-Brasileiro. Volume
Terceiro. Porto: Grave, João & Netto, Coelho,
[s.d.]. 



GARANTIA LITERÁRIA 

X
GARANTIA DE USO



Termo preferido
(usado no passado)

Phosphoro

Termo não preferido
(usado na contemporaneidade)

Fósforo



Desconhecido

Conceito usado na
contemporaneidade

Conhecido

"Cravas"
Conceito usado no

 ciclo do café

Escolhido

Conceito usado na
contemporaneidade

Não escolhido

"Canga"
Conceito usado no

 ciclo do café



1) Termo Descritor

2) Contexto

3) Conceito

4) Termo Geral

5) Termo Específico

6) Termo Equivalente

7) Termo Relacionado

8) Fonte

9) Autor da ficha

10) Local e Data



"O café é um bom exercício."
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