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Há mais de uma maneira de estudar os nomes próprios sob o viés histórico. A mais antiga 
relaciona-se aos estudos sobre a história das línguas. Deste ponto de vista, o estudo dos 
nomes próprios é feito para contribuir com a compreensão que se tem das histórias das 
línguas, de sua distribuição geográfica pretérita bem com de seus dialetos, contribuição 
que é mais significativa nos casos, em que a língua já desapareceu mas há apenas alguns 
onomas a funcionar como fóssil linguístico. Há a abordagem que se centra no estudo do 
processo linguístico-histórico pelo qual um nome comum se torna um nome próprio e 
quando um nome próprio é criado ex-nihilo (COATES, 2016). Outras investigações 
focam o estudo da evolução dos sistemas de nomeação em cada língua, como é o caso de 
Langendonck (2007) que pesquisou as mudanças diacrônicas sistemáticas na forma e no 
significado dos sobrenomes e dos apelidos na língua flamenga. Há também os estudiosos 
se ocupam da etimologia dos nomes próprios e há também aqueles que se dedicam ao 
estudo da motivação pela qual tais nomes foram escolhidos em detrimento de outros. 
Outra possibilidade de estudo é a proposta por Dick (1992) quando estudou topônimos 
formados por nomes de presidentes para evidenciar que há “nomes que trazem consigo 
uma carga histórica e social “(1992, 106). Considerando esta gama de possibilidades, este 
trabalho se centra na avaliação da subárea de estudo que foca o surgimento e a evolução 
de conjuntos de   antropónimos. Apresentam-se uma revisão de literatura de 30 artigos 
publicados na área de 2014 a 2020 e uma avaliação crítica de pesquisas selecionadas da 
revisão de literatura supramencionada : as realizadas por Zabalza Seguín (2020a e 2020b), 
que reconstrói a origem e dispersão de sobrenomes bascos da idade média à idade média, 
as de   Villegas Molina e Brambila Paz (2020a e 2020b), que descrevem o surgimento da 
antroponíma de origem europeia para nomear a população autóctone do méxico, a de   
Ragauskaitė (2020) sobre a reconstrução dos primeiros sobrenomes lituanosos registrados 
em paróquias daquele país, e  a  de López-Franco (2020) a respeito de nomes registrados 
de motivação religiosa na década de 1960, no México. Finaliza a apresentação a descrição 
dos desafios que se colocam para esta subárea de pesquisa :  discussão sobre  o lugar que 
teve ocupar o estudo etimológico dos nomes próprios o qual, muitas vezes, desemboca 
no estudo etimológico dos nomes comuns que lhe deram origem, não elucidando os 
processos históricos que explicam o surgimento e os usos pretéritos dos onomas; 
diferenciação entre etimologia, carga semântica e causa denominativa na antroponímia e  
a realização de estudos sistemáticos que usem critérios claros para que se possa saber se 
prenomes formados por dois nomes próprios são nomes justapostos ou nomes justapostos 
e quando nomes justapostos se tornaram nomes compostos; com relação aos sobrenomes, 
há necessidade de mais estudos para uma datação mais precisa de seu surgimento e mais 
investigação sobre nomeações secundárias as quais também estão sujeitas ao processo de 
esvaziamento semântico.  
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Resumo: Esta pesquisa objetiva descrever itens lexicais tomados como antonomásias para 
cidades do Estado de Sergipe, propondo, consequentemente, uma classificação para esses signos 
onomásticos, expandindo as discussões de Santos (2016). Para isso, apresentam-se os 
fundamentos terminológicos e teórico-metodológicos para essas formas aceitas e usadas por uma 
comunidade, quer grande quer diminuta, para a denominação paralela de lugares, as antonomásias 
toponímicas. A interpretação desses corpora permite (re)construir sentidos e conceptualizações 
de elementos físico-naturais, político-econômicos e socioculturais, visto que forjam aspectos 
sociais e psíquicos, tais como pertencimento, identidade, crenças e valores que podem 
“sobreviver” por gerações. A revisão da literatura onomástica dispõe de estudos nacionais, a 
exemplo de Dick (1990), Carvalhinhos e Antunes (2007), Amaral e Seide (2020) e internacionais, 
como Van Langendonck (2007), Holland (1990) e Brylla (2016). Os procedimentos que 
embasaram a coleta e a codificação dos dados focaram em aspectos morfossemânticos e 
extralinguísticos, dado seu caráter espontâneo e menos documentável, requereram o expediente 
de pesquisas junto a fontes bibliográficas e documentais – sites oficiais de prefeituras, verbetes 
enciclopédicos, blogs –, mas também orais, por entrevistas informais com nativos ou habitantes 
das localidades. Quando coletadas em sites oficiais ou em verbetes enciclopédicos referentes à 
localidade, compreende-se que a referida antonomásia toponímica passou a ter caráter político-
propagandístico. Quanto ao corpo de análise, das 75 cidades sergipanas, no mínimo, vinte e nove 
(38,66% do total) possuem alguma antonomásia toponímica, geralmente se apresentam em 
estruturas compostas cristalizadas morfologicamente. Divididas em nomes físicos e 
antropoculturais, tal qual a taxonomia proposta por Dick (1990) para corpora toponímicos 
oficiais, considera-se, primariamente, a natureza semântica dessas antonomásias e, entre aquelas 
com duas ou mais motivações, decidiu-se por classificar todas as motivações na análise quali-
quantitativa. Apresentam-se a seguir alguns exemplos do corpus da pesquisa, divididos por 
categoria. Dentre as da categoria físico-natural, há antonomásias de natureza: (1) fitonímica – 
relativa à índole vegetal: Terra da Laranja; Terra do Fumo; (2) geoespacial – relativa à orientação 
espacial, à georrefencialidade do lugar: Capital do Sertão; (3) geomorfológica – relativa a formas 
topográficas: Oásis do Sertão sergipano; Princesa (< Rainha) dos Tabuleiros; (4) zoonímica – 
relativa a um (grupo de) animal: s/e; (5) hídrica – relativa a elementos hídricos da localidade: 
Princesinha do São Francisco. Dentre as da categoria antropocultural, o material foi assim 
classificado: (6) religiosa – relativo a fatos, entidades ou instituições religiosas: Terra da Fé; (7) 
encomiástica – relativo a filhos ilustres ligados à comunidade: Terra de José Augusto Sergipano; 
(8) etnocultural – relativo a etnias, biótipo ou manifestações culturais ou folclóricas da população 
local: Chapada dos Índios; Cidade dos Anões; (9) hipocorístico – relativo a aspectos linguísticos, 
como acronímia, tradução, transliteração ou etimologia: Cidade das Araras e dos Cajus; Aju; Inn; 
Help; (10) histórica – relativo a datas ou fatos históricos da localidade: Terra dos Enforcados; 
Cidade Mãe de Sergipe; (11) folclórica – relativo a particularidades idiossincráticas: Terra do 
Tesouro Perdido; Capital Nacional da Sorte. Uma análise do corpus permite identificar 
tendências e valores, bem como os elementos físico-naturais e socioculturais sobressalentes 
nesses itens linguísticos, especialmente em cotejo com os respectivos topônimos oficiais. Por 
exemplo, tal qual ocorre na toponímia oficial (SANTOS, 2019), o grupo mais representativo das 
antonomásias toponímicas das cidades sergipanas é o fitonímico, demarcando essa unidade 
federativa como um espaço geográfico rural, de vocação socioeconômica agropastoril. 
Considerando o caráter inicial da pesquisa, espera-se ampliar o corpo de análise com dados de 



outras unidades federativas e aperfeiçoar essa incipiente proposta de classificação de itens 
onomásticos não oficiais. 
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Resumo: 
Este trabalho tem o objetivo de analisar a mudança dos nomes de urna de candidatos ao 
cargo de deputado federal no período de 2002 a 2018. A pesquisa se baseia em 
pressupostos teóricos da Sócio-Onomástica, que considera que nomes próprios não são 
apenas dados linguísticos, mas nascem de um contexto cultural e social e são modificados 
por ele. Nesse sentido, devem ser considerados fatores sociais, culturais e situacionais 
relativos ao uso dos nomes próprios (Ainiala 2016). Neste trabalho, analisa-se uma 
amostra de antropônimos (nomes próprios de pessoa), que constituem uma das mais 
diversificadas subcategorias de nomes próprios (Van Langendonck 2007, 187-88). No 
português brasileiro, é possível dividir os antropônimos em duas grandes classes: a) na 
primeira, incluem-se aqueles antropônimos que pertencem ao registro civil do indivíduo, 
entre os quais se encontram os prenomes, os sobrenomes e os agnomes; b) na segunda, 
aqueles não pertencentes ao registro civil, derivados das diversas relações sociais que um 
indivíduo pode ter (Amaral e Seide 2020, 75-99). Para o escopo desta pesquisa, são 
importantes as seguintes subclasses de nomes não pertencentes ao registro civil: a) 
hipocorístico; b) apelido; c) nome de urna, isto é, nome que um indivíduo escolhe para 
concorrer às eleições, que pode ser formado por prenome, sobrenome, apelido, 
hipocorístico ou nome pelo qual seja mais conhecido, desde que não estabeleça dúvida 
quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente (art. 
12 da Lei nº 9.504/1997). A amostra está composta por 5.130 dados extraídos de planilhas 
disponibilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. São analisados nomes de deputados 
federais eleitos nas eleições gerais de 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Os nomes da 
amostra são classificados em: a) nomes do registro civil; b) hipocorísticos; c) apelidos; d) 
nomes que indicam profissão; e) nomes com qualificativos religiosos; f) nomes com 
qualificativos militares; g) nomes que homenageiam outros indivíduos; h) outros 
processos de formação. Entre os resultados encontrados, destaca-se um aumento 
significativo do uso de nomes não pertencentes ao registro civil na formação dos nomes 
de urna ao longo das duas décadas analisadas. Merece especial atenção o crescimento 
desse uso nas eleições de 2018, que foi 48,9% maior do que na eleição geral anterior. 
Dentre as formas cujo uso aumentou de maneira mais expressiva em tal ano estão os 
qualificativos militares, os qualificativos religiosos, os qualificativos profissionais, as 
homenagens a outro indivíduo e outros processos. Considerando todo o período histórico 
de 2002 a 2018, as formas que apresentaram crescimento mais destacado foram os 
qualificativos militares e os nomes que homenageiam outros indivíduos. A única forma 
cujo uso diminuiu no período foi o nome com qualificativo religioso, o que pode ser 
parcialmente explicado a partir do estudo de Boas (2014) sobre a influência dos nomes 
religiosos nas eleições brasileiras. Os resultados obtidos até o momento permitem 
concluir que a subclasse dos nomes de urna exibe uma grande variedade interna, 
decorrente da significativa liberdade que a legislação concede aos postulantes, variedade 
essa que apresentou crescimento considerável no período analisado, sobretudo nos nomes 
de deputados federais eleitos em 2018. 
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