ADUP – CRITÉRIOS DE CRIAÇÃO DE TERMOS DE ACESSO

TERMOS DE INDEXAÇÃO
Os termos de indexação dividem‐se em dois tipos:
‐ Termos simples ‐ formados por uma só palavra.
‐ Termos compostos – formados por duas partes, embora correspondendo a um só conceito: núcleo e
modificador (Ex: Acidez do solo).
O qualificador usa‐se no caso de homógrafos ou políssemos para explicitar o conteúdo concetual dos
termos.

FORMA DOS TERMOS DE INDEXAÇÃO
A regra geral, estabelecida pela Norma NP 4036, determina que os termos de indexação devem
representar, sempre que possível, noções simples ou unitárias, e que os termos compostos devem
decompor‐se em elementos mais simples, desde que essa decomposição não afete a sua compreensão.
De acordo com estes princípios, usamos preferencialmente termos simples, optando por termos compostos
quando a decomposição dá origem a perda de significado, a ambiguidades e a falsas combinações na
pesquisa ou, então, quando estamos perante uma noção de uso consagrado e, portanto, mais conhecida.
Exemplo:
Arte portuguesa
Ambiente de trabalho

TERMOS SIMPLES
O termo simples é sempre um substantivo (nunca um adjetivo, advérbio ou verbo).
Exemplo:

Arquiteto
Arquitetura
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TERMOS COMPOSTOS
O termo composto pode apresentar‐se como locução adjetiva, como locução prepositiva (sendo a sua
forma determinada pelo uso mais consagrado) e como expressão em que o núcleo e o modificador são
separados por vírgula.

a) Expressão adjetiva ‐ quando o modificador é constituído por um adjetivo.
Exemplo:

Arquitetura contemporânea
Arquitetura europeia
Arquitetura militar
Espaço público
Literatura portuguesa
b) Expressão prepositiva ‐ quando o modificador é ligado ao núcleo por uma preposição.
Exemplo:

Pintura a óleo
Arquitetura de interiores
Arquitetura de terra
c) Expressão em que o núcleo e o modificador são separados por vírgula.
Exemplo:

Literatura Portuguesa, ensino
Palácio Nacional de Mafra, estudo de recuperação

TIPOS DE MODIFICADORES
a) Temáticos
Exemplo:

Literatura Portuguesa, influência europeia
b) Geográficos
Exemplo:

Ensino Básico, Moçambique

c) Cronológicos
Exemplo:

História de Portugal, séc. 20
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d)Formais
Exemplo:

Literatura portuguesa, conferência
Literatura portuguesa, dicionário

RECURSO A MODIFICADOR DIFERENTE PARA O MESMO TERMO
Exemplo:

Arroio, José Diogo, homenagem
Arroio, José Diogo, falecimento
Ensino superior, acesso
Ensino superior, financiamento
Ensino superior, Portugal
Património arquitetónico, Macau
Património arquitetónico, Porto

RECURSO A MAIS DO QUE UM MODIFICADOR PARA REPRESENTAR UM SÓ CONCEITO
Exemplo:

Arquiteto, exercício da profissão, legislação
Praça 8 de Maio, Coimbra, projeto de revalorização
Vale de Campanhã, Porto, plano de pormenor
Se usarmos dois modificadores para o mesmo termo (por exemplo, um cronológico e outro geográfico),
devemos estabelecer qual a sua ordem e usar sempre o mesmo critério. Nestes casos, optamos pela
utilização do modificador geográfico, seguido do modificador cronológico.
Exemplo:

Arquitetura, Itália, séc. 20

Nos modificadores cronológicos optamos pela numeração árabe (em alternativa à romana) por questões de
ordenação.
Exemplo:

Itália, séc. 20 (e não, Itália, séc. XX)
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ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS
Por regra, utilizamos a forma desenvolvida do nome como ponto de acesso. Contudo, nos casos em que
consideramos que a abreviatura ou acrónimo é mais conhecido do utilizador do que a forma desenvolvida,
optamos por esta última, colocando à frente, entre parêntesis curvos, a forma desenvolvida.
Exemplo:

CRUARB (Comissariado para a Renovação Urbana da Área Ribeiro‐Barredo)
CRUP (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas)
PRODEP (Programa de Desenvolvimento Educativo para Portugal)

ORTOGRAFIA
Usamos a forma atual e não a arcaica.
Exemplo:

Pais, Flávio Augusto Marinho (e não Paes, Flavio Augusto Marinho)
Batista, Américo Filipe Lopes (e não Baptista, Américo Filipe Lopes)

TERMOS ESTRANGEIROS
Usamos a forma portuguesa correspondente, à exceção dos casos em que seja de uso corrente o termo
estrangeiro.
Exemplo:

Design
Ranking
Marketing

GÍRIA
Usamos um sinónimo adequado.
Exemplo:

Reprovação (e não chumbo)
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NOMES COMUNS E NOMES COMERCIAIS
Usamos o nome comum.
Exemplo:

Aspirina (e não ácido acetilsalicílico)

NOMES CORRENTES E NOMES CIENTÍFICOS
Usamos o nome científico.
Exemplo:

Herpes Zoster (e não Zona)

NOMES DE LUGARES
Optamos pelas formas dos nomes mais conhecidos.
No caso de topónimos, e perante as variantes de nomes antigos e atuais, usamos as duas formas1 ligadas
pela expressão “v.t.” (ver também).
Exemplo:

Palácio de Cristal, Porto; v.t. Pavilhão Rosa Mota, Porto
Café Âncora d’ Ouro, Porto; v.t. Piolho (café)
Quando o topónimo deu origem a mais do que um nome na atualidade ou quando não existe
correspondência exata entre a realidade histórica e a realidade atual, usamos as duas formas – a antiga e a
atualizada, ligadas pela expressão "v.t.".
As remissivas do tipo "v.t." devem ser usadas nos casos de nomes próprios de instituições, organismos ou
outras coletividades que, ao longo do tempo, sofreram alterações quer de designação quer da estrutura
orgânica2.
Exemplo:

Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico (IPPAR); v.t. Instituto Português do
Património Cultural
Associação dos Arquitetos Portugueses; v.t. Ordem dos Arquitetos
Árvore, Escola Superior Artística do Porto; v.t. Cooperativa Árvore, Porto

1
2

Por impossibilidade de estabelecer remissivas entre os termos descritores e não descritores na plataforma DSPACE.
Esta regra ainda não está aplicada de forma consistente no Arquivo Digital da U.Porto.
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Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade do Porto; v.t. Faculdade de Desporto
da Universidade do Porto3.
Nos casos em que o local original tenha desaparecido e não se verifica correspondência na topografia atual,
devem manter‐se os nomes da época. Nestes casos, deverá usar‐se a forma antiga para representar o
conceito desaparecido e a forma atual para representar a realidade presente. A remissiva “v.t.” (ver
também) utiliza‐se para ligar a forma antiga e a atual.
Exemplo:
Bouças; v.t. Matosinhos

NOMES PRÓPRIOS DE PESSOAS FÍSICAS E DE COLETIVIDADES
No caso das pessoas físicas, baseamo‐nos nas regras de catalogação, como indicado pela norma NP 4036 4.
No caso dos nomes de coletividades e instituições, a mesma norma também aconselha o uso da forma
reconhecida em catalogação.

NOMES PRÓPRIOS DE PESSOAS FÍSICAS
Como regra geral, utilizamos o nome completo, invertido. A título excecional, quando uma pessoa é
habitualmente identificada de outra forma, usamos também esta forma do nome ligada ao nome completo
pela expressão v.t. 5
Exemplo:

Brandão, Adriano de Paiva de Faria Leite, v.t. Conde de Campo
Conde de Campo Belo, 1847‐1907, v.t. Brandão, Adriano de Paiva de Faria Leite

Belo,

1847‐1907

Júlio Dinis; v.t. Coelho, Joaquim Guilherme Gomes
Coelho, Joaquim Guilherme Gomes; v.t. Júlio Dinis

3

Idem.
Regras Portuguesas de Catalogação. I – Cabeçalhos, descrição de monografias, descrição de publicações em série. Lisboa : Instituto Português do
Património Cultural, Departamento de Bibliotecas, Arquivos e Serviços de Documentação, 1984.
4

5

Por impossibilidade de estabelecer remissivas entre os termos descritores e não descritores na plataforma DSPACE.
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APELIDOS COMPOSTOS
Têm entrada pelo primeiro elemento do apelido composto.

a) Nomes seguidos de designação de parentesco
Os apelidos formados por um segundo elemento que indica relação familiar com o apelido que constitui o
primeiro elemento ‐ como Filho, Júnior, Neto e Sobrinho ‐ fazem parte da palavra de ordem (entrada).
Exemplo:

Manuel Teixeira Amarante Júnior
Amarante Júnior, Manuel Teixeira
Manuel Correia de Barros Júnior
Barros Júnior, Manuel Correia de
Nelson Saraiva Vila Pouca
Vila Pouca, Nelson Saraiva
Paulo Jorge de Melo Matias Faria de Vila Real
Vila Real, Paulo Jorge de Melo Matias Faria de

b) Nomes de religião
Exemplo:

Eleutério da Cunha Santa Rita
Santa Rita, Eleutério da Cunha
Joana Isabel Pilão Moreira Espírito Santo
Espírito Santo, Joana Isabel Pilão Moreira

c)

Nomes seguidos de elementos distintivos que lhes estão normalmente associados

No caso de pessoas físicas conhecidas apenas por um nome, normalmente o nome próprio, e um
designativo de funções, cargos, graus académicos, etc., a entrada faz‐se por esse nome com as remissivas
necessárias.
Exemplo:
Cardeal Saraiva
Saraiva, cardeal
Entrada remissiva: Saraiva, Francisco de São Luís
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d) Nomes de santos
A palavra de ordem (entrada) é pelo nome próprio, fazendo‐se entradas remissivas pelo apelido ou locativo
de origem, caso existam.
Exemplo:

Santo António
António, Santo



e) Nomes próprios como palavra de ordem (entrada)
Quando um nome é constituído apenas por nomes próprios, seleciona‐se o último nome próprio e fazem‐
se as remissivas convenientes.
Exemplo:

Maria Esperança
Esperança, Maria

NOMES DE COLETIVIDADES OFICIAIS
Usamos as designações correntes.
Exemplo:
Câmara Municipal do Porto (e não Porto. Câmara Municipal)
Faculdade de Letras da Universidade do Porto (e não Universidade do Porto. Faculdade de Letras)

FORMA SINGULAR E FORMA PLURAL
Utilizamos a forma singular por ser a forma habitualmente usada em dicionários e vocabulários. O
plural é usado nos casos em que o termo representa um conceito diferente nessa forma e para
nomes próprios numa forma plural.
Exemplo:
Estados Gerais
Estatutos
Hábitos alimentares
Estudos Empresariais
Gestão de empresas
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GÉNERO MASCULINO E FEMININO6
Utilizamos as duas variantes, consoante a noção que aparece nos documentos.
Exemplo:
Conde e Condessa
Duque e Duquesa
Rei e Rainha
Poeta e Poetisa

HOMÓGRAFOS OU POLÍSSEMOS
Para os distinguir, utilizamos um qualificativo, entre parêntesis, o qual faz parte integrante do termo de
indexação a que se aplica.
A norma emprega o "qualificativo" num sentido bastante restrito, ou seja, apenas quando há necessidade
de distinguir homógrafos. No entanto, para os conceitos polissémicos, incluímos no termo de indexação o
respetivo qualificativo, de modo a tornar inequívoco o seu significado.
Exemplo:
Piolho (café)
Piolho (inseto)
Agenda (boletim informativo)
ISCAP (jornal)
Cálculo (matemática)
Cálculo (medicina)

A aplicação formal dos qualificativos (entre parêntesis) aos termos de indexação pode ser usada para
restringir o âmbito ou identificar corretamente a noção expressa. Estes elementos são empregues nos
seguintes casos.

PESSOAS CONHECIDAS POR UM ÚNICO NOME
Há necessidade de usar um elemento de identificação (ou distinção), se surgirem nomes iguais. O caso mais
comum é o de membros de famílias reais.
Exemplo:
Pedro II (imperador do Brasil)
Pedro IV (rei de Portugal)

6

Este aspeto não está previsto na Norma ISO 2788), cuja equivalente em Português é a Norma portuguesa 4036 : documentação : tesauros
monolingues : diretivas para a sua construção e desenvolvimento. Lisboa : I. P. Q., 1993.
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FACTOS OU ACONTECIMENTOS CONHECIDOS PELA MESMA DESIGNAÇÃO QUE OCORRERAM EM
DATAS DISTINTAS
Usamos um elemento cronológico para os identificar.
Exemplo:
Comemorações Henriquinas (1894)
Comemorações Henriquinas (1960)
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