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AUBREY  

Bread 

 Aubrey era o nome dela  

Não era um nome ou uma garota comum...  

Mas a quem culpar 

Por um amor que não desabrochou?  

Por dois corações que nunca dançaram em conjunto 

Feito uma canção melosa que todo mundo sabe cantar,  

Retire aquelas palavras que rimam e ela não significará nada  

E Aubrey era o nome dela...  

Nós viajamos com a luz e dançamos juntos sob a Lua,  

Mas nada foi como antes  

Não, aqueles tempos não voltaram e se voltaram, não percebemos  

Talvez eu estivesse ausente ou distraído,  

Deixando escapar o sentido das palavras... 

Mas Deus, eu sinto falta daquela garota 

E eu daria mil voltas pelo mundo só pra estar mais perto  

dela do que de mim  

E Aubrey era o nome dela  

Eu jamais a conheci, mas eu a amava mesmo assim  

Eu amava o nome dela  

Eu desejava ter encontrado uma maneira e uma razão que a fizesse 

ficar  

Eu aprendi a conduzir uma vida separada de todo o resto  

Se eu não puder ter a única coisa que eu quero,  

farei tudo sem a menor intenção  

Mas como eu sinto falta daquela garota 

E eu daria a volta ao mundo milhões de vezes apenas para dizer  

Que ela foi minha por um dia. 

( Tradução da letra da canção AUBREY, do grupo BREAD, década de 1970) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMO 

  

Através da análise de fôllderes funerários, afixados em postes e paredes 

das cidades de Ouro Preto e de Mariana, é possível constatar a presença de 

apelidos, conforme admitidos no Brasil, na maioria dos documentos, tanto para 

homens quanto para mulheres, incluindo a pessoa morta e seus parentes.  

Busca-se nesta dissertação  verificar  a presença de hipocorísticos – formas 

familiares de tratamento – diante dos nomes e comprovar ou não  se, como as 

primeiras impressões sugerem, as mulheres são tratadas mais delicadamente 

do que os homens.   Como um derivado  do tema, sugere-se que nomes e 

apelidos são frutos de motivação e não de escolhas aleatórias dos pais, o que 

pode explicar a presença de formas familiares para algumas pessoas e de 

outras formas para outras pessoas.  Fundamentando-se nas teorias da 

onomástica, mais precisamente na antroponímia, e nas formas sociais de 

tipificação pessoal, busca-se o aprofundamento com base em corpus nunca 

estudado dentro deste campo acadêmico.  Percebe-se que, além da 

sociolinguística e da dialetologia, o tema é inter e transdisciplinar, oferecendo 

outras possibilidades de estudo usando o mesmo material. 

Palavras-chave: Onomástica. Antroponímia. Dialetologia.  Obituários. 

Linguística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

  

Through the analysis of funerary folders, posted on lampposts and walls 

from the cities of Ouro Preto and Mariana-MG, it has been possible verifying the 

presence of nicknames, according the their concepts in Brazil, in the most of 

these documents, both to men as women, what includes the dead person and 

its relatives. It is the goal of this dissertation evaluating the presence of 

hypocoristic names – familiar ways of treatment – in front of names or not once, 

like the first impressions show to us, the women are treated more politely than 

the men are.  Like one derivation of the theme, it has been suggested that 

names and nicknames are resulted from motivation and not from parents´, what 

might explain the presence of familiar ways to some persons and different ways 

to other ones.  When we based on onomastic theories, more essentially on the 

anthroponomy, and on the social ways of personal representation through 

attributes, it is searched the deeping using a never studied corpus into this 

academical area.   It has been perceived that, besides the sociolinguistics and 

the dialectology, the theme can be considered transdiscipliinary as well as 

interdisciplinary; offering other chances of research using the same sampled 

material. 

Key-words: Onomastics. Anthroponomy. Dialectology. Obituaries. Linguistics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMEN 

 

Por medio de la análisis de avisos funerarios, fijados en farolas y paredes de 

las ciudades de Ouro Preto y  Mariana, es posible constatar  la presencia de 

apodos, conforme admitidos en Brasil, en la mayoría de los documentos, tanto  

para hombres como para mujeres, incluyendo la persona muerta y sus 

parientes. Se busca en esta disertación verificar la presencia de hipocorísticos  

_ formas familiares de tratamiento _ delante de los nombres y comprobar o no 

si, como las primeras impresiones sugieren, las mujeres son tratadas más 

delicadamente que los hombres. Como un derivado del tema, se sugiere que 

nombres y apodos son frutos de motivación  y no de escojas aleatorias de los 

padres, lo que puede explicar la presencia de formas familiares para algunas 

personas y de otra formas para otras personas. Fundamentándose en las 

teorías de la onomástica, más precisamente en la antroponimia, y en las 

formas sociales de tipicación personal, se busca el  profundizamiento con base 

en corpus nunca estudiado dentro de este campo académico. Se percebe que, 

además de la sociolingüística y de la dialectología, el tema es inter y 

transdiscipliinary, ofreciendo otras posibilidades de estudio  usándose  el 

mismo material. 

Palavras-chave: Onomástica. Antroponimia. Dialectología. Obituarios. 

Linguística. 
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INTRODUÇÃO 

Tratando-se de espaços, de identidades coletivas 
ou de instituições, quando a língua designa 
“objetos”, ela os constitui, conferindo-lhes sentido.  
A atribuição do nome distingue e reagrupa, ordena 
e qualifica. 

Jean-Charles Depaule e Christian Topalov 

 

Epistemologicamente, qualquer objeto que possa sugerir uma proposta 

de pesquisa, mesmo que mínima, não deve ser ignorado pelos ingressos nas 

academias.  Pesquisadores se empenham, entretanto, na maioria das vezes, 

em buscar temas considerados consolidados por alguns, mas não para outros.  

Enquanto isso, outros assuntos permanecem quase estáveis, sem despertarem 

maiores atenções de novos pesquisadores, possuindo, contudo, grande 

manancial de informações que pode mudar os conceitos que temos sobre nós 

mesmos e sobre a sociedade em que vivemos. 

 No caminho das ciências humanas e sociais, os temas de pesquisa 

podem estar imbricados em outros campos de análise, propondo inter e 

transdisciplinaridade entre essas ciências e todas as nuances de estudos 

culturais, derivando muitas sugestões de novos rumos do conhecimento. O 

futuro pesquisador dentro desses campos de estudo pode ser direcionado a ver 

obstáculos nessas interseções e, para se evitarem problemas metodológicos 

e/ou teóricos, acaba abandonando seus projetos antes da avaliação dos 

possíveis empecilhos que possam vir a surgir.  Nesses campos, fica-se livre 

para optar ou não por uma linha a seguir, apontando novos horizontes para 

assuntos, por vezes considerados bastante explorados ou negligenciados 

totalmente e, até mesmo, acentuando detalhes que jazem esquecidos, mas 

que se mantêm velados criticamente, apenas esperando que alguma atenção 

lhes seja dada.  Dentro do campo da memória cultural, esse cenário não é 

diferente.  Incluem-se, aqui, por exemplo, os estudos da onomástica, divisão da 

linguística que estuda o “nome” e todos os atributos a ele vinculados. A 

onomástica tem como objetos de estudo as denominações de lugares e de 

indivíduos, toponímia e antroponímia, respectivamente.  Percebe-se, contudo, 

que há uma maior fartura de estudos toponímicos do que antroponímicos e que 
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estas pesquisas são, em volume bastante desigual, de origem estrangeira.  O 

“nome”, principalmente aquele que é direcionado a pessoas, parece, pois, não 

merecer muita atenção dos pesquisadores.  Entretanto, ele talvez seja de 

interesse de outras várias ciências, entre elas, a história, a antropologia, a 

sociologia, a psicologia, a psicopedagogia, a pedagogia, a comunicação social, 

a folkcomunicação, a lógica e a filosofia. Dentro da linguística propriamente 

dita, interessam-se pelo estudo do nome a sociolinguística, a psicolinguística, a 

semântica, a dialetologia, a lexicologia, a lexicografia, a linguística histórica, a 

linguística de corpus, a tradução além da onomástica propriamente dita.  

Outras ciências como a semiótica, a filologia e a etimologia, além da análise de 

discurso e da análise de conteúdo, também se incluem no rol das áreas 

interessadas no estudo dos nomes, o que vem ilustrar o que nos diz Amaral 

(2008, p.21), ao afirmar que o nome é objeto de estudo de variadas ciências.  

A abrangência de possibilidades do estudo do nome, sem dúvida, foi 

uma das razões pelas quais elegi este tema para minha dissertação de 

mestrado.  O outro motivo pode ser definido como o fruto de minha simples 

curiosidade por um evento cultural coletivo das cidades de Ouro Preto e de 

Mariana, em Minas Gerais. 

 Desde a infância, sempre questionei a presença de um documento 

impresso que era e ainda é afixado em paredes, postes e muros das duas 

cidades mineiras e onde se pode/podia ler detalhes sobre o óbito de uma 

pessoa.  Além do nome do morto, nele são impressos também os nomes dos 

familiares e suas relações de parentesco, o apelido do morto e também os dos 

parentes, as profissões e os nomes das empresas onde eles 

trabalhavam/trabalham, o endereço domiciliar e, de forma indireta, a irmandade 

religiosa a que o morto pertencia.   Podemos afirmar que, num pequeno 

pedaço de papel, um curriculum vitae resumido de uma pessoa é impresso e, 

através dele, pode-se saber se se conhece o morto por algum/alguns de seus 

atributos bem como por algum/alguns de seus parentes.  

 Ao ver o anúncio afixado, qualquer pessoa que passava pelas ruas de 

minha infância paravam e liam-no, em busca de informações sobre o 

acontecimento e logo, já se sabia quem era a pessoa falecida, onde moravam 
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todos os seus parentes vivos, como foi sua história (biografia) e sua 

importância para uma área, profissão, bairro ou cidade.   Os velórios, que eram 

feitos em domicílio das famílias, sempre eram concorridos.  O ritual se repetia 

inúmeras vezes quando os anúncios de missas (de sete, trinta, sessenta, um 

ano, dois anos e assim por diante) eram afixados e as pessoas rememoravam 

o morto, nunca permitindo que ele se tornasse esquecido.  A presença do 

nome dele em outros anúncios de outras mortes de sua família, agora seguida 

da expressão latina in memoriam, era outra forma de relembrá-lo. 

 Essa curiosidade, mantida desde a infância, perpassou a minha 

adolescência e a minha juventude, chegou à minha idade adulta e se converteu 

em meu tema de pesquisa, cujo corpus é exatamente uma coleção desses 

documentos, em Ouro Preto intitulados “nota de falecimento” e ”convite para 

missa” e, em Mariana, “convite de falecimento” e ”convite de missa”.  A figura 1 

ilustra esses impressos ainda existentes nas duas cidades enquanto que as 

figuras dois a quatro mostram alguns dos espaços onde se pode ver o 

documento afixado. 

 

Fig. 1 – Impressos de missa e de falecimento da cidade de Ouro Preto-MG 
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Fig. 2 – Documentos fúnebres afixados no centro de Ouro Preto 

 

 

Fig. 3 – Notificação de óbitos e missas no centro de Ouro Preto, entre outros anúncios 
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Fig. 4 – Afixação de anúncio em porta de açougue 

  

A ideia de que temas velados podem propor sugestões interessantes de 

estudo se consolidou no momento em que, diante da riqueza de dados, uma 

discussão se fez na perspectiva de se filtrar/delimitar qual deveria ser o foco de 

minha análise, o que resultou na proposta de se averiguar a presença de 

apelidos para homens e para mulheres e qual a motivação que os fez surgir, o 

que mudou a cada discussão entre orientador e orientando  devido à extensão 

do tema ou da amplidão de possibilidades de estudo. Por fim, foi definida a 

orientação a ser seguida nesta dissertação, que pode ser traduzida como 

verificar a presença dos apelidos para ambos os sexos e quantificar o volume 

de hipocorísticos entre os apelidos encontrados. Levantei a hipótese de que as 

mulheres eram tratadas de forma mais gentil nos anúncios (e, por conseguinte, 

na vida) do que os homens.   

Imediatamente me aprofundei nas pesquisas, percebi autores que 

concordavam e discordavam da minha hipótese, o que me incentivou ainda 

mais na continuação da análise do tema.   Coincidentemente, ao ler monografia 

de graduação de jornalismo advinda da Universidade Federal de Tocantins 

(Araújo, 2008), visualizei as novas formas de anunciar os eventos de óbito e de 

missas em prol de falecidos, além da seção comum de obituários dos jornais 

impressos.   A autora orientava o leitor sobre a necessidade de representação 

social do indivíduo durante a vida e como ela se reflete no obituário do mesmo.  
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Sem dúvida, essa nova possibilidade de anunciar a morte também se casa com 

aquela por mim estudada, advinda de passado remoto, solta, volante, 

construída e mantida pela própria população .  Em ambas as formas, o apelido, 

hipocorístico ou não, sempre surge, na expectativa de trazer à memória da 

coletividade o papel social exercido pela pessoa morta no meio em que vivia.  

É assim que Suzuki (2008) começa a fazer parte do material bibliográfico desta 

pesquisa, buscando-se trabalhar comparativamente com os discursos antigo e 

novo, focalizando o mesmo tema, ou seja, a morte. 

Durante a pesquisa bibliográfica, dúvidas surgiram sobre termos 

técnicos utilizados no campo da onomástica. Apelido e nome surgiam nos 

textos com significados diferentes.  Para padronizar a conceituação do léxico 

utilizado no corpo da pesquisa, foi necessário tomar alguns cuidados.  Dentro 

do campo da onomástica, o objeto de estudo “nome” também designa apelido, 

pseudônimo, apodo ou alcunha bem como o nome da família, dependendo do 

continente onde ela seja estudada.  Esses conceitos serão estudados mais 

tarde, no capítulo onde se analisará a evolução da história dos nomes de 

pessoas.  Para uma proposta metodológica, optei por usar a designação de 

“apelido” para a forma como é conhecida uma pessoa além de seu nome oficial 

ou cartorial, conforme se pratica no Brasil. Importa compreender que este 

detalhe é importante uma vez que a palavra “apelido” quer dizer‘ nome de 

família’ fora do Brasil. Nos exemplos da Fig. 1., temos “Márcia” / “Preta”, 

“Marlene” / “Lelena”, “Marquinhos”, “João Boiadeiro”, “Pano de Prato”, 

“Pedrinho”, “Nelsinho”, “Alberto” / “Betinho” e “Elzinha”.    

Sem dúvida, a onomástica pode caber dentro daquilo que Tião Rocha 

chama de “traços culturais de uma coletividade”, partindo do pressuposto de 

que “não há sociedade sem cultura”, ideia expressa em seu artigo denominado 

“cultura: matéria-prima de educação e desenvolvimento”, escrito por ele como 

texto para reflexão e análise antropológica.  Segundo Rocha (1996), as 

instituições geralmente não dão valor a coisas que parecem pequenas aos 

olhos das comunidades acadêmica e não acadêmica.  São suas palavras: 

As instituições, em geral, são mestres em desqualificarem suas 
próprias definições. Pensam cultura como algo grande, amplo, 
abrangente e universalizador e a praticam de forma pequena, residual, 
excludente e corporativa (Rocha, 1996, p.2).  
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  Em seu estudo, Rocha (op.cit.,p.4-8) nos apresenta os cinco princípios 

que cerceiam a cultura e tudo o que dela advém, ampliando nossa visão sobre o 

que é considerado como cultural e o que não o é. Segundo ele, são esses os 

elementos que devem compor esses limites, a saber, o que deve obrigatoriamente 

chamar a atenção de um pesquisador, em qualquer campo conduzido pela cultura 

ou dela derivado. Em outras palavras, havendo um conteúdo cultural, o que pode 

abranger qualquer área de conhecimento, os seguintes princípios podem ser 

aplicados: 

- as formas organizativas: laços de parentesco, diversas instituições 
permanentes, temporárias ou ocasionais de convivência; 

- as formas de fazer: respostas e soluções do homem a diversas 
contingências da vida;  

- os sistemas de decisão: liderança e validação no grupo onde se vive; 
as relações de produção: quem produz o quê e para quem dentro do 
grupo; 

- o meio ambiente: o contorno, o espaço onde se vive - a memória: 
carga de informações que carregamos conosco sobre o nosso passado 
recente e remoto e o dos nossos antepassados; 

- a visão de mundo: movida pela ideia do porvir do homem e no que ele 
investe seu tempo e suas habilidades, pensando no seu futuro e no 
que deixará para a memória. 

  Analisando as proposições de Rocha (op.cit.), vemos que nascemos e 

somos criados e movidos por uma força que nos conduz para a memória e para a 

intenção de preservá-la ou de modificá-la. O autor nos leva a pensar que 

preservamos coisas enquanto outras de mesma importância são negligenciadas 

ou esquecidas. O que nos leva a preservar ou a negligenciar fatos é o quanto nos 

preocupamos com eles.   É o caso dos anúncios fúnebres das cidades mineiras 

que foram substituídos paulatinamente pela transmissão de rádio ou pelos alto-

falantes dos automóveis ou até mesmo pela inserção de uma seção dos 

obituários nos jornais diários.  A morte em si encerra uma história de alguém na 

Terra, mas a memória sempre o trará de volta pelas coisas que fez ou não fez 

enquanto houve vida. Os anúncios fúnebres remanescentes em Ouro Preto e em 

Mariana são exemplos claros de uma cultura que não se desfez, de acordo com 

os cinco princípios de Rocha (op. cit.).  Enquanto alguém mantiver a proposta de 

impressão dos anúncios ou mesmo enquanto a sociedade for receptora dos 

mesmos, eles continuarão a existir porque expressarão a tradição de um lugar 

(aceitemos aqui que tradição naturalmente pode sofrer modificação de acordo 

com a cinética do tempo, o que pode ser traduzido por novos formatos de 
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impressão, por exemplo).  Talvez seja essa a razão de esses documentos se 

manterem nas duas cidades, uma forma de preservação da memória da cultura 

do outro, que, mesmo morto, será sempre lembrado, conforme podemos verificar 

nas figuras  5 a 7. 

 

Fig.5 – Carta de pessoa conhecida por ser uma proprietária de uma loja em uma rua central da 
cidade de Ouro Preto 

 

Fig. 6 – Carta de missa de 50 anos de aniversário de morte de um professor da Escola de 
Minas da Universidade Federal de Ouro Preto.  Observe-se o volume de dados históricos e 
institucionais registrados no documento. 
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Fig. 7 – Cartas de homem marianense conhecido pelo bairro em que morava e de mulher da 
mesma localidade reconhecida pelo trabalho que exercia.  Ambos possuíam apelidos 
hipocorísticos. 

 

Como foi possível perceber, o tema em estudo está diretamente 

relacionado ao que se propõe uma das linhas do curso de Mestrado em Letras 

da Universidade Federal de Ouro Preto, a que analisa a questão da linguagem 

e da memória cultural.  Os documentos fúnebres impressos são uma 

representação de como a memória pode se manter em documentos, em 

princípio vistos como simples ou sem importância, descartáveis, mas com 

grande poder de informação sobre a cultura de um lugar.  Como memória pode 

ser individual ou coletiva, não temo em afirmar que os documentos em estudo 

pertencem tanto ao âmbito de uma quanto ao de outra.  No discurso impresso, 

constam dados da vida de um indivíduo, informações íntimas (entre elas, o 

apelido); no hábito cultural de distribuição e afixação dos fôlderes e no 

reconhecimento deles pela população como forma de anúncio de óbito ou de 

missa, percebemos o que Halbwachs (2006) chama de memória coletiva.  

Halbwachs (op. cit., p.71) argumenta que não estamos acostumados a falar em 

memória de um grupo nem mesmo como metáfora; entretanto, na mesma 

página, nos faz uma sugestão: 

(...) Admitamos, contudo, que as lembranças possam ser organizar 
de duas maneiras: tanto se agrupando em torno de uma pessoa, que 
as vê de seu ponto de vista, como se distribuindo dentro de uma 
sociedade grande ou pequena, da qual são imagens parciais.  
Portanto, existiriam memórias individuais e, por assim dizer, 
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memórias coletivas.  Em outras palavras, o indivíduo participaria dos 
dois tipos de memória.  

Ao analisarmos as cartas obituárias como objeto de pesquisa, 

percebemos nelas a impressão das memórias individuais e, fazendo o mesmo 

com relação à reação das pessoas ao anúncio, é possível perceber que elas 

reconhecem o indivíduo falecido porque se lembram de alguém de sua família, 

de sua profissão ou de algum ato que marcou a sua vida.  Indubitavelmente, 

estudar as cartas obituárias de Ouro Preto e de Mariana envolve a linha de 

estudo de linguística e de memória cultural enquanto que se fundamentar na 

onomástica traz o aspecto das memórias individual e coletiva vinculado a 

traços antigos que se mantêm no presente, com tendência a se preservarem 

no futuro.  Se a função da onomástica é, antes de tudo, nomear lugares e 

indivíduos, pode-se afirmar, sem medo de generalizar, que o nome é um 

patrimônio da pessoa em si e também de todo o meio em que ela vive, já que, 

em redor de si, um indivíduo verá lugares, empresas e outras pessoas também 

nomeadas, tornando-se o nome um mediador social entre todos esses 

elementos. Se nome é o que identifica uma pessoa ou um objeto, qualquer 

outra forma que se use para identificar essa mesma pessoa ou esse mesmo 

objeto também será tema de estudos onomásticos, o que, mais uma vez, 

oferece fundamento para a pesquisa.  Como já declarado anteriormente, 

pessoas podem ser conhecidas por apelidos, nomes de família e outras 

predicações, identificando os outros e sendo por estes identificadas.   A 

onomástica, então, nos indica sua importância, mostrando a sua face social, 

apontando para si o direito de referenciar e o de ser referenciada, capacitando 

as pessoas de se conhecerem e de reconhecerem os outros pelos nomes e 

pelos outros atributos e designações que todos possuem. 

 Justifico este estudo baseando-me na presença frequente de apelidos 

para homens e mulheres da região que engloba as duas cidades citadas e 

seus respectivos distritos.  Uma vez que análises toponímicas são frequentes 

em pesquisas onomásticas, busco avaliar a antroponímia regional e filtrar a 

mesma com o objetivo de determinar a diferença de tratamento antroponímico 

entre os sexos visando validar a proposta de que as mulheres são tratadas 

mais hipocoristicamente do que os homens.  Para chegar a tal conclusão, um 

corpus muito específico será utilizado, a saber, os anúncios impressos de 
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óbitos e missas em prol do morto, ricos em detalhes, entre eles a presença 

do(s) apelido(s) e outros referentes com relação aos nomes presentes. Nas 

cidades aqui estudadas, o apelido, embora em menor proporção,  chega a ser 

mais conhecido do que o nome cartorial , como ocorre, por exemplo,  na cidade 

de Cláudio, também em Minas Gerais (Flores, ainda a ser publicado).   

Enquanto em Cláudio existe uma “apelista”, lista de telefone com referência a 

apelidos, em Ouro Preto e em Mariana, é no momento da morte que 

percebemos que o nosso amigo, parente ou vizinho possuía um nome cartorial 

uma vez que quase sempre os conhecemos por apelidos ou por outros 

atributos referenciais.  Aqui, a função referencial do discurso se faz potente já 

que um indivíduo pode ser conhecido/reconhecido pelo nome cartorial ou pelo 

apelido, tanto dele quanto de seus parentes ou mesmo por outras designações 

referentes a si e presentes no objeto de estudo. 

 Para chegar ao meu objetivo principal, que se fundamenta na análise 

dos apelidos presentes nesses documentos e na verificação da frequência dos 

hipocorísticos– formas delicadas e gentis de se tratarem as pessoas – diante 

dos nomes femininos, terei que perpassar teorias onomásticas e propostas de 

denominação, suas funções sociais e referentes e o insight cultural que o 

documento me oferece para validar ou não minha hipótese do tratamento 

diferenciado para as mulheres nos fôlderes em avaliação. 

 No primeiro capítulo, trabalho com conceitos básicos, mas importantes 

dentro do campo da linguística e da onomástica para que o leitor possa 

compreender a relação entre nome, referência e papel destes no corpus em 

estudo. 

 O segundo capítulo trará como objeto de análise as formas 

hipocorísticas de apelido e quais são elas no universo onomástico da região 

estudada.  O terceiro trabalhará com o conceito, tipologia e outros atributos de 

hipocorísticos, familiarizando o leitor ao que seja este termo técnico.  O quarto 

nos apontará como as pessoas são tipificadas durante as suas vidas e como 

isso interfere no estudo da onomástica.   O capítulo cinco nos apresentará a 

metodologia utilizada para validarmos ou não a nossa hipótese, nos levando 

aos próximos, a saber, outras propostas de estudo e as considerações finais 
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alcançadas.  Dois CDs serão anexados  à presente pesquisa, contendo ambos  

os documentos que serviram como corpus. Esclarecemos que o material 

contido nos CDs só pode ser usado com licença da autora  e com documento 

cartorial, uma vez que se trata de material particular e ainda não disponível 

para uso como material bibliográfico e  documental  com acesso livre.   Os 

documentos analisados pertencem parcialmente  a um colecionador particular 

e também parcialmente à autora desta dissertação.  

 Esclareço que alguns documentos analisados apresentam dois, três ou 

quatro nomes de obituariados ao mesmo tempo, o que pode promover nas 

estatísticas e gráficos que aqui se registrarão algum conflito de dados. 
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1 – SOBRE CONCEITOS BÁSICOS 

_______________________________________________________________ 

Meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais 
bonito...” 

Renato Russo 

 

Não é raro sabermos de fatos ocorridos, próximos ou distantes de nós, 

em que uma pessoa que possua nome muito comum, ao requerer um benefício 

qualquer do governo, ou, ao abrir uma conta em um banco, descobriu que 

estava morta, era procurada pela polícia ou tinha nome incluso na lista do SPC 

(Serviço de Proteção ao Crédito) ou SERASA (Serviços de Assessoria 

Sociedade Anônima).   Embora isso possa nos promover repulsa ou 

indignação, não o deveria porque a existência de nomes muito comuns é 

realidade em muitas línguas e desde tempos bastantes antigos.  Nesses casos, 

o que poderia promover a distinção entre indivíduos de nomes parecidos ou 

iguais seriam referências que os tornariam únicos, tais como ser filhos de 

alguém (patronímia) ou morador de uma determinada cidade, ter uma profissão 

ou possuir um apelido qualquer. A identidade assim completa evitaria qualquer 

dificuldade, em casos em que nomes fossem idênticos e problemas se 

revelassem devido a essa coincidência. Em outras palavras, entra em cena a 

função referencial da linguagem. 

A função referencial da linguagem é aquela que diz respeito ao 

referente, ou seja, ao atributo da distinção de um elemento.  Seu foco 

predomina na informação, também conhecida como referente ou contexto.  

Segundo Campedelli & Souza (2001, p.328) , esta função “refere-se ao 

conteúdo da mensagem, ao que é dito”.  Para esses autores, ela é a linguagem 

que predomina nos textos científicos, nas matérias jornalísticas em geral, nos 

avisos, nos filmes documentários e nas mensagens objetivas.  Essa função é 

utilizada por nós o tempo todo porque, ao nos comunicarmos com alguém, 

essa pessoa precisa ser , de alguma forma, identificada ou fornecer dados para 

isso.  Um lugar possui atributos, uma pessoa também.  De atributo em atributo, 

construímos identidades.  A rede de identidades promove variado leque de 

estudos que vão desde a onomástica, dentro da linguística, à arqueologia.  
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Vale relembrar que os documentos estudados nessa pesquisa não possuem 

gênero definido, podendo ser identificados como avisos ou anúncios, o que 

atrai a função referencial.  Sob o foco jornalístico, que é referencial por 

natureza, a seção de obituários se situa dentro do caderno das notícias gerais, 

o que, mais uma vez, vem comprovar o papel referencial do documento em 

avaliação. 

Podemos afirmar que os instrumentos onomásticos, de um modo geral, 

representam boas propostas de investigação linguística, indo além da função 

referencial, uma vez que sua função ultrapassa o papel de nomear, mas 

também indica formas de vivência, rituais de cultura e de manutenção de 

valores tradicionais que caminham para dinâmicas que pretendem continuar a 

mantê-los, mesmo que não percebamos isso imediatamente.  A onomástica 

não discrimina os gêneros dos identificados nem a língua que eles falam.  À 

parte de línguas e dialetos, essa ciência existe em todos os lugares, com maior 

ou menor frequência, determinando formas atribuíveis à identidade de pessoas 

de acordo com a geografia, com a história e com a cultura de cada nação. 

“O vínculo referencial também pode ser visto em Foucault (2007), que 

nos apresenta uma ideia de “conveniência” entre” as coisas” e “os nomes das 

coisas”. Foucault (2007, p.16) nos lembra que 

Os códigos fundamentais de uma cultura, aqueles que regem sua 
linguagem, seus esquemas perceptivos, suas trocas, suas técnicas, 
seus valores, a hierarquia de suas práticas – fixam, logo de entrada, 
para cada homem, as ordens empíricas, com as quais terá de lidar e 
nas quais se há de encontrar. 

 Foucault (op.cit., p.24) continua sua tese da intersecção das coisas 

afirmando que elas só serão convenientes quando, ao se aproximarem umas 

das outras e em se emparelharem, mostrarão que possuem algo em comum, 

que possuem dinâmica,  que se influenciam, possuindo o que o próprio filósofo 

vai chamar de “aproximações gradativas”.  Como podemos denotar, o conceito 

de onomástica também se encontra neste autor, quando esse coloca uma 

relação significativa entre um objeto e um nome para esse objeto. 

 Em diálogo com Foucault (op.cit,) , Delgado (2006, p.9) coloca o estudo 

da memória cultural em consonância com a formação identitária de um povo.  

Se o primeiro coloca “os nomes” e” as coisas” em concordância, a segunda 
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propõe que” o elo entre memória e história se vincula às identidades individuais 

e coletivas com suporte na memória” , ou seja, o presente é o fruto da 

consolidação de atos dos passados mantidos e preservados até o momento 

atual, o que cria uma rede que pode chegar a um tempo futuro o qual indique 

ao indivíduo dos tempos que ainda virão como eram os nossos hábitos e os de 

nossos antepassados.   

 Utilizando o discurso de Delgado (op.cit.), podemos perceber que a 

recuperação de quaisquer registros do passado pode nos indicar marcadores 

expressivos dele , principalmente se esses registros são formas narrativas que 

descrevem ações culturais de indivíduos e de grupos de indivíduos nutridas por 

tradições familiares, locais ou mais abrangentes de onde se podem recuperar 

dados expressivos sobre uma coletividade. 

  Depaule & Topalov (2001, p.17) dialogam com Delgado (op.cit.) quando 

nos falam sobre o papel dos pesquisadores que buscam em corpora presentes 

nas cidades informações importantes para contextualizarem a história das 

pessoas e do próprio lugar:  

Há muito tempo, viajantes e etnólogos, geógrafos e historiadores, 
lexicógrafos e linguistas recolhem “palavras da cidade”.  Tesouros 
foram assim recolhidos, na maioria das vezes de maneira dispersa e 
à margem de outras preocupações.  É raro que tenham sido 
aproveitados de outro modo que não para estabelecer listas 
acompanhadas de definições.  O observador às vezes atém-se à 
língua, à sua riqueza, à sua evolução, às suas particularidades e 
muito pouco aos objetos do discurso.  Por vezes, ao contrário, a 
atenção recai sobre estes e cedo se postulou que as palavras 
designam simplesmente coisas que lá estão antes de serem 
nomeadas.  É possível, entretanto, olhar os sistemas lexicais como 
traços e vetores de dinâmicas sociais que se inscrevem 
simultaneamente na cidade e na linguagem. 

 Delgado (op.cit.) nos propõe que a oralidade presente em alguns tipos 

de corpora escritos, na maioria memorialísticos, são fontes ricas de pesquisas 

sobre a memória oral capazes de revelarem detalhes muito importantes sobre 

a vida social de uma comunidade. Incluímos nosso corpus dentro do que os 

autores acima citados classificam como formas arqueológicas de se estudar 

um grupo. 

 Documentos estáticos escritos como os anúncios fúnebres em nossa 

análise (estáticos no sentido de que permanecem mais ou menos fixos mesmo 
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com a cinética do tempo), os quais promovem estudos de perfis e trajetórias 

biográficas, podem servir à onomástica tanto na toponímia quanto na 

antroponímia.  Em nosso caso particular, um estudo aprofundado das formas 

de apelidamento pode promover análise de dados sobre influência temporal, 

midiática, religiosa, da moda ou qualquer outra que molde padrões de 

denominação e de tipificação humanas.  Sem dúvida, Delgado (op.cit.) 

concorda com o fato de que a memória em consonância com estudos culturais 

possibilita um movimento interdisciplinar em torno de si enquanto Depaule & 

Topalov (op.cit. p. 26), em diálogo com Delgado (op.cit.), vê na abundância de 

registros escritos , geralmente impressos, situações privilegiadas para se 

estudarem costumes, dialetos, influências e outros aspectos, os quais 

enriquecem pesquisas vinculadas ao estudo do léxico e de todas as ciências a 

ele relacionadas. 

 Apenas como um passo introdutório aos estudos onomásticos, 

baseando-nos em Delgado (op.cit.) podemos perceber que não é tarefa fácil 

investigar campos multifacetados sem passar por definições metalinguísticas 

necessárias para que se compreenda o terreno movediço em que se adentra. 

Definiremos, a seguir, outros conceitos que julgamos importantes para a 

compreensão do objeto de estudo que apresentamos.  Começaremos com o 

conceito de linguística, que é o campo maior onde se encontra a onomástica. 

Saussure (2006, p.13-16) define linguística como “a ciência que, 

inicialmente, se constitui de todas as manifestações da linguagem humana”, o 

que pode ser traduzido como “todas as formas de expressão”.  O autor nos 

adverte que a função da linguística será  

fazer a descrição e a história de todas as línguas que puder 
abranger...; procurar as forças que estão em jogo, de modo 
permanente e universal, em todas as línguas (...) e de delimitar-se e 

definir-se a si própria. 

Saussure (op.cit.) verifica que há interação da linguística com diversas 

outras ciências, tais como a filologia, a gramática, a fonética, e mesmo a 

história.  Nesta pesquisa nos interessa o conceito de onomástica, a ela 

vinculado. 
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Câmara Jr. (1984,p.182) conceitua onomástica como “o conjunto dos 

antropônimos e dos topônimos de uma língua bem como o estudo linguístico 

desses vocábulos, o qual requer métodos de pesquisa especiais” (nesse último 

sentido, o autor usa o termo ‘onomatologia’).  Na mesma página, o autor nos 

traz outro conceito, o de onomasiologia, que se trata de  

um método de pesquisa que consiste em reunir as expressões de que 
expõe uma língua para traduzir determinadas noções (magreza, 
fome, embriaguez).  Parte-se, assim, dos significados capazes de ter 
expressão linguística, para se chegar ‘as formas linguísticas 
correspondentes, em vez de focalizar uma forma para em seguida 
examinar as suas diversas significações e empregos.  Estende-se a 
conceitos sociais e morais, graus de parentescos, de profissões, etc.   

Em outros termos, a onomasiologia é um dos métodos de pesquisa que 

trabalha com a questão dos nomes e no qual se encontra um ponto de 

intersecção entre nome, significação e referência.  Através desse método, 

podemos entender como resíduos culturais permanecem nos nomes e nos 

apelidos das pessoas bem como nos nomes oficiais e nos pseudonomes de 

ruas e outros espaços.   Percebe-se, assim, que, metodologicamente, é preciso 

aplicar técnicas onomasiológicas quando nossa pretensão é  estudar a 

nomeação das pessoas e das coisas. 

Pinto (s/d) lembra o papel de Leite de Vasconcelos na solidificação da 

onomástica no século XIX e extrai de uma das obras do mestre português um 

conceito simples e esclarecedor do que seja essa ciência:  

(...) os vocábulos foram criados a partir do grego: onomatos, 'nome', e 
anthropos, 'homem', mais onoma. Diz o mestre: "O 'estudo dos 
nomes próprios em geral' chama-se onomatologia. O dos nomes 
geográficos tem em particular o nome de toponímia. Podíamos dizer 
paralelamente, com relação aos nomes de pessoas e seres 
personificados, antroponímia."  

O autor nos lembra de que “apelidos” eram utilizados no lugar da palavra 

“sobrenome” no Brasil uma vez que, em nosso país, não existia esse vocábulo.  

Ele também salienta que foi o tempo que fez com que o apelido brasileiro 

(nome de família em Portugal e outros países) se transformasse em apelido 

propriamente dito (antes alcunha ou apodo no Brasil) vinculado a determinadas 

características da família ou do indivíduo. 
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 Ainda dentro do conceito de onomástica, podemos contar com a 

maestria de Seabra (2006, p. 1953-1960),  que vê a intersecção de nome e 

referência de forma matemática e lógica.  Conceituando o “léxico” como um 

instrumento para nomear e exprimir o universo de uma sociedade qualquer, a 

autora consegue demonstrar que uma relação lexical é também uma relação 

referente, ou seja, onomástica. Um nome ou apelido com certeza nos leva a 

inferir dados a respeito da história de uma pessoa, o que impõe a presença da 

lógica proposicional (x= y ou x possui algo em comum com y).  Seabra (2006, 

p.1953) propõe ao léxico a função de nomear e, consequentemente, de 

referenciar e nos expõe que há uma relação intrínseca entre léxico e 

significação: 

Transmitidos de geração a geração como signos operacionais, é 
através dos nomes que o homem exerce a sua capacidade de 
exprimir sentimentos e ideias, de cristalizar conceitos. Assim, o 
patrimônio lexical de uma língua constitui um arquivo que armazena e 
acumula as aquisições culturais representativas de uma sociedade, 
refletindo percepções e experiências multisseculares de um povo. A 
essa ciência linguística, dá-se o nome de lexicologia. 

 

 Seabra (2006, p.1954) nos lembra de  que, para a onomástica, interessa 

o nome, que ela faz questão de acentuar que é diferente da ideia e do conceito 

que possuímos de palavra. Segundo a pesquisadora, para haver nome, 

obrigatoriamente deve haver um ser/objeto nomeador bem como um ser/objeto 

nomeado, o nome possuindo função referencial, ou seja, identificando atributos 

nesse ser ou nesse objeto.  Ela deixa claro que “não se pode falar de 

onomástica sem falar de referência” (op.cit.,p.1955).  Obviamente, haverá a 

distinção entre nome  versus  palavra e entre  termo versus nome versus 

palavra, o que deixaremos para discutirmos em outro capítulo. 

 Na maioria das pesquisas, o conceito de onomástica, como ciência 

abrangente que abarca todos os gêneros, línguas e dialetos, dentro do 

processo de denominação das coisas e das pessoas, sempre se vinculará à 

questão do nome (onoma),  como veremos a seguir. 
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1.1 – Onomástica, Toponímia e Antroponímia 

Antes de uma criança nascer, na maioria das vezes, entra em cena uma 

disputa familiar sobre que nome deve ter o bebê. As mães adquirem em 

livrarias, em bancas de jornal ou recebem como cadernos especiais em 

revistas especializadas para gestantes, listas de nomes para meninos e para 

meninas, normalmente trazendo um significado etimológico do nome.  A 

Internet também oferece esses tipos de serviço.  Assim, uma mulher que quer 

que sua filha se chame Maria Ana saberá que 

Significado do nome Maria 

Origem do Nome Maria 

Qual a origem do nome Maria: BÍBLICO  

Significado de Maria 

Qual o significado do nome Maria: "MULHER QUE OCUPA O 
PRIMEIRO LUGAR". NOME DA PROGENITORA DE JESUS, ENTRE 
OUTRAS VÁRIAS MULHERES DE GRANDE VALOR SANTÍFICO. 

Significado e origem do nome Maria – Análise da Primeira Letra 
do Nome: M 

Muito ligado à família, e emotivo costuma exagerar nos seus 
cuidados e corre o risco de sufocar as pessoas que ama sendo 
assim. Tem muita energia e por isso deve sempre manter-se ocupado 
com alguma coisa. Nos relacionamentos amorosos ou mesmo de 
amizade, quando se magoa, procura se recolher para dentro de si 
mesmo e só sai quando recebe um pedido de perdão. Um bom 
conselho seria aprender a controlar seu temperamento e deixar as 
pessoas que ama mais na delas. 

Significado do nome Ana 

Origem do Nome Ana 

Qual a origem do nome Ana: HEBRAICO 

Significado de Ana 

Qual o significado do nome Ana: CHEIA DE GRAÇA. 

Significado e origem do nome Ana - Análise da Primeira Letra do 
Nome: A 

Você está sempre pronto a se aventurar, muito cheio de energia, 
possui uma personalidade ativa e decidida. Não vê graça numa vida 
sem desafios. E por ser um líder por natureza, atrai as outras 
pessoas com seu entusiasmo. Mas é importante tomar cuidado e não 
se tornar uma pessoa teimosa. 
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Significado do nome Ana - Sua marca no mundo! 

OUSADIA, ESPÍRITO COMPETITIVO, INDEPENDÊNCIA, FORÇA 
DE VONTADE, ORIGINALIDADE... 

  

A partir desses registros, pais podem decidir sobre o nome de sua filha 

imaginando que a criança vai possuir os atributos que o site (ou a revista ou o 

jornal) afirma que serão definidos na pessoa que ainda vai nascer. 

 Outras possibilidades de nomeação podem , de alguma forma, sofrer  

 - influência política; 

 - influência religiosa; 

 - influência da mídia; 

 - influência literária; 

 - tentativa de renomear um indivíduo para rememorar outro que já 

faleceu; 

 - desejos pessoais dos pais em homenagearem eles mesmos, os avós 

ou os padrinhos; 

 - exoticidade. 

 A onomástica vai além da etimologia e busca motivos para  um nome 

que possa vir a  adquirir diversas possibilidades de interpretação. Como já 

acentuamos, ela pertence à linguística e se divide em dois grupos ,a saber, 

toponímia ( nomes de lugares) e antroponímia ( nomes de pessoas e objetos 

personalizados).  O que há de comum entre toponímia e antroponímia , além 

do fato de pertencerem ao mundo da linguística, é que ambas possuem lugares 

comuns de significação, um ponto de intersecção que ficará a cargo do 

observador descobrir qual é e porque existe.  O campo delimitado pela 

onomástica é o onoma, ou seja, o universo de nomeação, que é muito vasto.  

Vale reiterar que o mesmo princípio é usado para os nomes, porque, ao se 

nomear alguém, o nomeador sabia por que optou por um nome e não por 

outro, embora essa informação possa se perder no tempo e cair na 
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obscuridade.   No exemplo acima citado, recorreu-se à etimologia para se 

nomear, mas, conforme também indicado, o nome pode advir de qualquer outro 

tipo de influência, o que demonstra, mais uma vez, o amplo alcance das 

pesquisas que envolvem o “nome”, que pode admitir sinonímias como” 

apelido”, “pseudonome”,” nome de batismo”, nome de família, entre outros. 

 Seabra (op.cit.) , apresentando gráfico de Dick, consegue ilustrar bem as 

relações entre língua e onomástica, onomástica e onoma, antroponímia e 

toponímia, deixando o pesquisador entrever que sempre haverá uma razão 

para que um indivíduo possua um nome (ou apelido), o que muitas vezes nos 

orienta a buscar respostas no campo da semântica. 

 

Fig. 8 – Infograma de Dick( 2008), apresentado por Seabra (op.cit.). Observe-se que entre a 
toponímia (T) e a antroponímia (A) há alguma motivação ou algo em comum, representados 
pela região hachurada. 

 

Portanto, ao se estudar onomástica, o pesquisador não deve 

negligenciar detalhes sociais, culturais, econômicos, ambientais e outros uma 

vez que, para se responder o questionamento “o que significa seu nome?”, 

uma pessoa terá que se respaldar em alguns desses fatos para oferecer 

resposta.  

Segundo Berger & Luckmann (2009, p.11) , a pergunta que deve guiar 

os estudiosos da onomástica provavelmente é “como se conhece alguém?” , o 

que nos leva a ambientar a pessoa em seu contexto e descobrir muitas 
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informações sociais sobre ela, inclusive por que possui um nome, um apelido 

ou por que é reconhecida por um epíteto ou um aposto.    

 Não podemos falar de onomástica sem, contudo, nos referenciarmos a 

José Leite de Vasconcelos Cardoso Pereira de Melo, mais conhecido como 

Leite de Vasconcelos (1858-1941),  que produziu pesquisas linguísticas, 

etnolinguísticas e onomásticas em Portugal e a partir das quais muitas 

derivações de estudos antroponímicos e, principalmente, toponímicos tiveram 

suas origens.  Em suas pesquisas, há sempre propostas memorialísticas como, 

por exemplo, as abaixo salientadas: 

- junção do passado ao presente, na convicção de que, naquilo que 
somos, nos encontramos irredutivelmente ligados àquilo que fomos; 
- achamo-nos assim indissoluvelmente ligados ao passado; 
- culto aos venerandos velhos que nos legarão a herança que 
usufruímos. 

 

Infelizmente, Leite de Vasconcelos estudou muito superficialmente a 

questão dos pseudônimos (apelidos no Brasil), o que torna suas referências 

importantes para a toponímia,  mas deficitárias para outros campos dessa 

mesma ciência, o que pode explicar a ausência de estudos sobre nomes 

próprios pessoais e dos apelidos como aqui considerados em épocas mais 

pretéritas.  Considerando-se um estudo aprofundado de um corpus escrito 

como o apresentado nessa pesquisa, percebemos a chance ímpar de 

acrescentar às pesquisas de Leite de Vasconcelos e de seus seguidores  uma 

proposta de validação onomástica de nomes e apelidos de pessoas uma vez 

que, estando falecidas, pode-se atentar para uma busca também qualitativa de 

suas biografias e como eram conhecidas nos meios sociais em que se 

situavam.   O fato de alguém apelidar um indivíduo devido a uma ação 

qualquer, positiva ou negativa, por esse vivida ou  ser tipificado 

carinhosamente por todo um grupo revela hábitos culturais importantes e 

acentuados nos locais de vivência.  O fato complementar de, no momento da 

morte e, após esse, o indivíduo ser lembrado pelos seus atributos sociais, 

incluindo os onomásticos, em documento escrito e público, torna esses dados 

mais relevantes ainda, convidando novos pesquisadores da antroponímia e 
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áreas relacionadas  para se aprofundarem mais nas lacunas deixadas pelos 

acadêmicos portugueses. 

 A grande disponibilidade de material para análise nos permite perceber 

que apelidos  não nascem de propostas vazias, o que direciona pesquisadores 

a crerem na intencionalidade de tipificação pessoal.   Com toda certeza, há 

sempre uma consciência intencional, conforme Berger & Luckmann (op.cit., 

p.37),  quando alguém sofre algum processo de  tipificação, adjetivação ou 

nomeação, o que nos conduz  para o questionamento que vai embasar nossa 

próxima discussão.   

 

1.2 - -Motivação x Não-Motivação, Denotação x Conotação 

 

A referência de apelido vem despertar a argumentação sobre se os 

nomes são ou não motivados, conotados por alguma razão que não nos 

pareça óbvia.  Incita nos estudiosos do campo duelos entre denotação e 

conotação , motivação e não-motivação, nome originado de alguma ideia ou 

nascido puro e sem intenção.   

Faz pouco tempo quando descobri que o meu nome, Elisabeth, teve 

origem no entusiasmo de meu pai na visita da rainha da Inglaterra ao Brasil, 

para conhecer Brasília ainda em obras. Ele ouviu no rádio e leu no jornal a 

respeito da personalidade daquela senhora e, quando nasci, entrou em 

confronto com minha madrinha de batismo, que propunha que meu nome 

fosse derivado do santo do dia, bem apontado na Folhinha de Mariana, a 

saber, São Bernardo.  Hoje eu seria uma Bernadete, na melhor das hipóteses, 

porque ela, a madrinha, propôs Maria Bernarda.  Esse meu relato prova que a 

ideologia pessoal muda quando descobrimos por que razão nos foi escolhido 

um nome próprio.  Antes de saber os motivos corretos, procuramos na 

pesquisa etimológica e descobrimos que Elisabeth vem do aramaico e está 

diretamente relacionado com Isabel – a que veio para ajudar - e nada tem a 

ver com a rainha.  Senti-me feliz ao descobrir a razão por que meu pai 

escolheu o meu nome: eu era a rainha dele, a primogênita em quem ele 
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apostaria tudo na vida.  Isso prova que nomear alguém parte de alguma forma 

de um pressuposto, mesmo que inconscientemente.  Meus filhos se chamam 

Jussara Emanuella, André Luís e Antônio Carlos e os nomes foram 

meticulosamente escolhidos.  Jussara é nome indígena e tem nuances 

ambientais significando o nome de uma palmeira cheia de espinhos que 

dificulta ao homem da selva extrair o palmito.  “Emanuella quer dizer “Deus 

está conosco” – vínculo com a doutrina espírita.   André Luís tem o mesmo 

vínculo religioso de Emanuella.   Antônio Carlos assim se chama por causa do 

nome do pai já que ele nasceu dois dias depois do aniversário dele.  Mesmo 

que sem ter consciência do ato, um pai ou uma mãe nomeia o filho ou a filha 

baseando-se em alguma coisa.  Sou conhecida por vários atributos, mas o 

onomástico varia entre os meios que frequento: Beth, Betinha, Bebete, 

Betona e na universidade “tia Beth”.  Minha filha é a Juju, André virou, para 

alguns, “Dedé” e o caçula é conhecido como Toninho ou Dunguinha, 

diminutivo de Antônio ou de Dunga, apelido do pai, que não sabe de onde 

veio o apelido tão diferente do nome.  Provavelmente, quando eu morrer, na 

carta funerária virão meu apelido hipocorístico, um aposto profissional, e 

todos os atributos de meus familiares vivos e mortos.  Como sei de outra 

pessoa que possui nome idêntico ao meu na Bahia, sei que ninguém pensará 

que foi ela quem morreu ou vice-versa. 

Conheço uma menina que se chama Delícia.  O nome lhe foi dado em 

uma circunstância peculiar: Filha caçula de treze, o pai já não tinha inspiração 

para nomear o bebê.  No cartório, viu um pote de margarina sobre a mesa e 

imediatamente disse ao oficial que sua filha se chamaria “Delícia” Houve uma 

motivação para o nome da garota, mesmo que excêntrica.   

Há em um bairro de Ouro Preto uma família onde os filhos (meninos) 

possuem nomes de antigos jogadores do Clube Atlético Mineiro, o que 

ocorreu por desejo total do pai, torcedor fanático do time.    

A maioria dos autores não crê em uma escolha inconsciente do nome 

cartorial.  Como já citado anteriormente, são várias as influências para se 

nomear uma pessoa ou um objeto que personalizamos e há motivação, 

mesmo que seja o fato de o nome estar na moda ou porque representa uma 
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homenagem ao santo do dia ou a algum evento que tenha ocorrido nas 

vésperas do nascimento ou no próprio dia do parto.    

A Rede Globo de Televisão, na série exibida no seu  programa dominical 

noturno  “ Fantástico”,  relatou a história de uma jovem que recebeu como 

nome  cartorial o nome de um rapaz que era jogador de vôlei entre 1974-

1982.  A motivação do nome foi o amor incondicional que o pai possuía pelo 

ídolo.  Na representação da cena, o diretor do programa fez pesquisa sobre 

nomes e apelidos e outras formas de denominação de pessoas, recorrendo, 

principalmente, à origem etimológica das palavras. 

Outro exemplo midiático onde se busca provar que para apelidos ( e 

nomes)  há motivação é o episódio 024, da série Manual de Sobrevivência 

Escolar do Ned”,  exibida no canal infantil Nickelodeon, capítulo denominado 

“timidez-apelidos”.  No episódio, um personagem começa a apelidar os 

amigos fundamentando-se nos atributos específicos de cada um.  Uma das 

frases marcantes do episódio é “ a vida é boa quando você tem um apelido 

legal porque ele define quem você é... o nome faz lembrar...”. 

Quanto aos aspectos da denotação e da conotação, vale refletirmos a 

respeito.  Câmara Júnior (op.cit., p 92) assim define denotação: 

 

a denotação corresponde a um contínuo significativo e não a uma 
significação pontual; pressupõe a polissemia e só se precisa no 
contexto “pela oposição em que se acha com outras significações ali 
presentes; a oposição funcional corrige o que há de fluido na 
oposição estrutural.” 

 

 

 O mesmo autor define conotação como 

parte do sentido de uma palavra que não corresponde à significação 
stricto sensu, ou seja, ao valor representativo de um símbolo de um 
elemento do mundo biossocial, mas corresponde à capacidade da 
palavra de funcionar para uma manifestação psíquica  ou um apelo; 
assim, a conotação se situa na área da estilística e se distingue da 
denotação.   
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Nomes podem ser motivados, mas apelidos (conforme admitidos nessa 

pesquisa), na maioria das vezes, sofrem processos de conotação, o que pode 

vir de encontro com as propostas dos estudos da semântica.   Alguns 

apelidos são facilmente traduzíveis ou interpretados, mas nomes cartoriais 

precisam ser pesquisados (nos seios das famílias) para se saber a origem.  

Corremos o risco de apontarmos gêneses de alguns apelidos que sejam 

equívocas porque a conotação pode ter nascido de qualquer circunstância da 

vida, conforme nos indicam Berger & Luckmann (2009) ao nos apresentarem 

sua “teoria do conhecimento social” acoplada à sociologia do conhecimento, 

as quais vão ilustrar algumas das proposições analisadas nesta pesquisa. 

Como ilustração, podemos citar Carratore (1981),  que estudou a 

intencionalidade de nomes e apelidos nas comédias de Plauto.  Segundo 

aquele dramaturgo, o nome do personagem precisava dialogar com seu 

caráter, implícita ou explicitamente delegar ao espectador romano (e também 

ao grego) que o nome fora dado àquela figura por querer, ou seja, a 

mensagem do nome atribuía ao indivíduo uma determinada característica.  A 

ideia de nomes significativos surge em Plauto como uma convenção e 

proporciona oportunidades de se elaborarem jogos de palavras em um 

cenário lúdico incluindo substância fônica e lexical, dentro de limites 

semânticos simultaneamente.  Carratore (op.cit., p.11-12.) cita o acervo de 

nomes greco-romanos de G.E. Duckworth, rico em nomes significativos da 

era de Plauto. 

Outra referência útil para o estudo da motivação ou denotação de nomes 

e apelidos pode ser o filósofo Foucault (2007, p.i.), que nos diz  

 

os códigos fundamentais de uma cultura – aqueles que regem sua 
linguagem, seus esquemas perceptivos, suas trocas, suas técnicas, 
seus valores, a hierarquia de suas praticas fixam, logo de entrada, 
para cada homem, as ordens empíricas com as quais terá de lidar e 
nas quais há de encontrar.  Na outra extremidade do pensamento, 
teorias científicas ou interpretações de filósofos explicam por que há 
em geral uma ordem a que lei geral deve obedecer que princípio 
pode justificá-la, por que razão é esta a ordem estabelecida e não 
outra.  Mas entre essas duas regiões tão distantes, reina um domínio 
que, apesar de ter, sobretudo um papel intermediário, não é menos 
fundamental – é o mais confuso, mais obscuro e, sem dúvida, menos 
fácil de analisar. 
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 Para ser mais bem compreendido, Foucault (op.cit.) recorre à metáfora 

do espelho, onde, de um lado,  há o real e, do outro, um reflexo do real, 

levando-nos a crer que, por trás de um nome, e, por conseguinte, de um 

apelido, vai haver uma imagem refletida.  Ele salienta que “talvez seja tempo 

de nomear, enfim, essa imagem que aparece no fundo do espelho” (op.cit., p 

11).  Essa mesma ideia é mantida por Berger & Luckmann (op.cit., p. 137), que 

afirmam que “a identidade é fundamentalmente legitimada pela colocação dela 

no contexto de um universo simbólico”. 

 Podemos, assim, afirmar que mesmo que uma pessoa possa dizer com 

convicção que seu nome não foi conotado ou motivado, ele (o nome) faz parte 

de um universo simbólico do nomeador que, intencionalmente, embora de 

forma inconsciente, desejava isso. 

 Leite (2004, p. 10) nos aponta vários questionamentos, dela e de outros 

autores, que tanto trabalham com a dúvida se o nome próprio (e, em nosso 

caso, o apelido) tem sentido ou motivação ou se apenas nos foi dado de forma 

inconsciente mesmo se lógica.   Entre essas questões, salientamos: 

 

- o que é um nome próprio para servir tão prontamente às 
informações do inconsciente? 

- o nome próprio tem sentido? 

- como se estabelece a relação referencial? 

- tal sinal x corresponde a um objeto X? 

- a relação é mediada por alguma determinação que pressupõe 
algum tipo de qualificação na língua? 

- o nome próprio é saturado, pleno de sentido, ou é insaturado? 

  

Leite (op.cit.), em toda a sua dissertação, vai recorrer a vários campos 

do conhecimento para tentar responder às questões acima, entre eles: lógica, 

filosofia da linguagem, semântica e psicologia. 

Leite (op.cit. p. 10), dentro do interesse da Lógica e da Filosofia da 

Linguagem, fundamenta-se na pesquisa de John Stuart Mill (1866/67), o qual 

sugere uma classificação dos nomes esboçada pela Lógica e pela Sofística.  
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Segundo Mill, apud Leite (2004), “o nome próprio é uma marca sem 

significação”, o que, em outras palavras, quer dizer que quem é nomeado pode 

não possuir nenhum atributo que tenha sido um dia vinculado ao nome.   Se 

trocarmos o termo “nome” por “apelido”, dentro do contexto dessa pesquisa, 

podemos inferir que o nome possa não ter sido conotado, mas o apelido pode, 

uma vez que, para que um nomeador decida chamar um indivíduo por outro 

termo, onomasticamente falando, ele deve ter se focado em algum atributo 

estético, histórico, memorial, midiático ou qualquer outro.  Não deve ser à toa 

que um indivíduo de nome Marcos, de estrutura física pequena e frágil, tenha 

recebido o apelido de “Jucão”, que pode denotar homem grande, pessoa muito 

querida ou qualquer outro mistério que a semântica nos proponha.  Aqui, Leite 

(op.cit.) pode dialogar com Berger & Luckmann (2009, p. 50-51), quando esses 

afirmam que tipificamos e somos tipificados durante toda a nossa vida.  

Tipificamos tanto que pode ocorrer que imaginamos uma origem anônima para 

aquele apelido/atributo primeiro que ninguém sabe nos orientar de onde e 

porque veio.  “A anonimicidade de alguns “batismos” e tipificações se devem, 

muitas vezes, ao fato de a própria família desconhecer o que levou um pai ou 

mãe, avô ou avó ou padrinhos (que incluem amigos da família, vizinhos e 

outros) a homenagearem um símbolo ou ícone nomeando um bebê.   

Leite (op. cit.) nos propõe meditar a respeito de uma lógica a  que somos 

levados  a  inferir quando estudamos os atributos de um nome.  Um exemplo 

simples se situa no fato de um nome de jogador de futebol ou ator/atriz de 

novela influenciar as famílias e, em determinado período de tempo, muitas 

crianças ganharem os respectivos nomes (Ronald, Ronaldo, Edson, Leonardo, 

Luana, Sônia, etc.).  Por outro lado, a lógica pode promover proposições do 

tipo x = y, que nos levarão à ideia de Francisco = Chico, que, se considerada 

como parâmetro, nos trarão outras equações tais como  

- Elisabeth = Beth, Elisa, Lisa, Lizzy, Liz 

- Emília = Mimi, Mila 

- José = Zé, Zeca, Zezé 

- Geraldo = Gê 
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- Sônia = Soninha. 

Leite (op. cit.), entretanto, não consegue explicar proposições vinculadas 

à lógica em que X = Y, mas X nada tem a ver com Y.  Exemplos: 

Emanuel = Jiló 

Pedro = Batata 

Margareth = Nininha. 

Apenas o campo da semântica poderá oferecer algum embasamento 

teórico para possível explicação das proposições citadas. 

Emanuel = Jiló (quando criança, adorava comer Jiló) 

Pedro = batata (possui cabeça parecida com batata) 

Margareth = Nininha (era tipificada como menininha, que se transformou 

em Nininha e se solidificou). 

De outra forma, uma pessoa com nome cartorial Geraldo e apelido “Lelé” 

entra na proposição” X tem a ver com Y” : bullying escolar ou forma familiar 

carinhosa, dependendo da forma como o apelido adentrou na tipificação do tal 

Geraldo.  

 

1.3 – Nomes, Prenomes e Apelidos 

 

 Seabra (2006,p.1953) reconhece, como muitos autores que se 

fundamentam nos estudos onomásticos portugueses, o apelido como “nome de 

família” , carregando nele toda a herança gentílica e, portanto, completamente 

dependente da história familiar.  Esse nome é mais reconhecido como 

“apelido”, o que para nós, brasileiros, soa como estranho.   O prenome, dentro 

do ambiente português, é o que nós, brasileiros, chamaremos de “nome”, o que 

a autora considera como “fruto do desejo dos pais”. 
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Apelido, para os brasileiros, é admitido como outra forma de ser 

reconhecido e que difere do nome cartorial (de família) que recebemos.   

Seabra (op.cit., p.1953), citando Dick (2000, p.218), nos mostra a força da 

forma que seremos reconhecidos através da vida:  

 

Desse momento em diante, representado pela doação do nome, a 
criança será levada a familiarizar-se mais intensamente com essa 
expressão sonora identificada como o seu “repraesentamen” 
simbólico. Do mesmo modo, esse apelativo será a forma linguística 
mais constantemente repetida, em todas as situações em que venha 
a ser o foco da atenção. O nome doado e conhecido coloca o 
receptor no centro de convergências positivas e negativas, ou de 
vetores de forças que definirão personalidades e comportamentos, 
condutas e estilos de vida, tornando nome e indivíduo uma só 
entidade. 

Como é possível inferir da informação acima, as formas como seremos 

chamados nos acompanharão para o resto da vida, mesmo que não gostemos 

delas e até que resolvamos um dia, sob a proteção legal, trocar de nome (ainda 

assim alguém de nosso conhecimento sempre se lembrará de nós como 

aquela pessoa que um dia resolveu trocar de nome).  A pessoa pode vir a ser 

conhecida com um prenome (nome no Brasil), apelido (sobrenome no Brasil) 

ou apelido propriamente dito em nosso país, que se configura como uma 

segunda denominação não cartorial que teve sua gênese em um evento vivido 

pelo sujeito, por um costume ou hábito que este possuía, por características 

estéticas, emocionais ou outros elementos que possam ter sugerido o apelido 

propriamente dito.  Conheci um professor cujo apelido era “presuntinho” e, 

segundo o mesmo, o pseudônimo nasceu do fato de ser gordo e rosado.  

Interessa-nos aqui o apelido que tem como principal qualidade ser um 

hipocorístico, ou seja, que traga em seu contexto alguma forma carinhosa de 

se tratar uma pessoa.   A seguir, tentaremos esclarecer as diferenças 

conceituais entre palavra, nome e  termo. 

 

1.4 – Palavra, Nome e Termo 

 Toda ciência  utiliza léxico  específico, fruto de estudo da terminologia.  

As palavras e as expressões passam a ser denominadas “ termos”, dentro 

deste contexto.  
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 Braga (2007) determina que o “nome” ( objeto de pesquisa da 

onomástica)  se encaixa tanto quanto objeto de estudo da terminologia, em que 

se é considerado como “termo” e com abrangência científica como da 

onomástica, em que é considerado “nome propriamente dito”. A diferença, 

entretanto, se faz no fato de que na onomástica, que nomeia pessoas e 

lugares, não se analisam apenas valores semânticos, mas também valores 

culturais, como as crenças e as tradições. Mais especificamente, a ciência da  

terminologia nomeia áreas de especificidade de um campo científico e a 

onomástica nomeia pessoas e lugares. A terminologia pode ser aplicada a 

qualquer campo de estudo, nomeando métodos, técnicas, atos e 

procedimentos.  Como onomástica também é uma ciência, os “nomes” 

analisados serão  normalmente chamados de” termos”.      Vale ressaltar que 

“nome” é diferente de “palavra” porque pressupõe um objeto /indivíduo 

nomeado, um outro elemento nomeador e um ambiente decodificador, ou seja, 

que compreende o sistema citado (emissor = nomeador, receptor = nomeado, 

nome = mensagem, código = fonética/semântica, canal = meio utilizado para 

veicular o nome). A palavra vira nome quando sai do universo lexical e entra no 

onomástico, deixando de significar e passando a designar algo. Traduzindo, 

quando uma palavra passa a dar significação para um objeto e este passa a 

ser conhecido pelo valor semântico (e muitas vezes cultural), entramos no 

mundo da onomástica.  Sendo a onomástica uma ciência,  seu objeto de 

estudo, a saber, o “nome”, também se torna “ termo”.  Já o vocábulo “ palavra”  

pode designar qualquer  significante que seja usado em uma língua, para 

designar não só como as coisas são chamadas, mas também para expressar 

adjetivação, ação e outras funções lexicais inerentes a qualquer idioma.   

Determinada prudência deve ser tomada quando nos referenciarmos às 

palavras  “nome”, “termo”  e “ palavra”.   Uma palavra pode ser nome e termo.  

Um termo pode não ser nome.  Outro cuidado que se deve ter reside no fato de 

quase sempre vincularmos “ nome”  a “ designação batismal”  ou “ como se 

chama uma pessoa ou objeto personalizado”.  Nome se refere a tudo aquilo 

que identifica um objeto ou ser . 

É perceptível a importância da semântica para a análise onomástica, 

mas não podemos permitir que os aspectos culturais de um nome não se 
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acentuem devido à predominância dessa.  Sem dúvida, a pergunta “o que seu 

nome significa” é bastante pertinente já que o nome de uma pessoa é a palavra 

que ela mais conhece e ouve na vida. 

Fritzen (1981, p.11) já sabiamente nos aconselhava: “ Chame as 

pessoas pelo nome.  A música mais suave para muitos ainda é ouvir o seu 

próprio nome”.  Em nossa proposta,  complementaríamos o conselho de Fritzen 

(op.cit.) dizendo que  chamar algumas pessoas pelo apelido pode tão suave 

quanto  chamá-la pelo próprio nome. 

 

1.5 -   Dialogando as Quatro Similitudes de Foucault 

 Foucault (op.cit.)  nos apresenta o que ele chama de quatro similitudes  

entre as palavras e as coisas, quando a intenção é avaliar se o nome está ou 

não de alguma forma vinculado ao apelido ou atribuição que lhe é dada. 

 Segundo o filósofo, devemos primeiramente dar atenção à semelhança, 

assim conceituada: 

 Até o fim do século XVI, a semelhança desempenhou um  
papel construtor no saber da cultura ocidental.  Foi ela que, em 
grande parte, conduziu a exegese e a interpretação  dos textos; foi 
ela que organizou o jogo dos símbolos, permitiu o conhecimento das 
coisas visíveis e invisíveis, guiou a arte de representá-las. (Foucault, 
2007,p.23) 

 Em seguida, nos são apresentadas as quatro possibilidades de análises 

entre nome  e objeto ( nome e pessoa): 

 - Conveniência – emparelhamento, vizinhança, proximidade, bem 

traduzidas pela  expressão abaixo 

 Nessa articulação das coisas, aparece uma semelhança (... e 
depois desse contato nascem por permutação novas semelhanças, 
um regime comum se impõe; à similitude como razão surda da 
vizinhança, superpõe-se uma semelhança que é o efeito visível da 
proximidade)  (op.cit.,p.24-25). 

 Em nosso estudo, um apelido pode ser conveniente à pessoa apelidada,  

por correspondência direta à estética, a atributos físicos ou emocionais ou a 

eventos especiais que proporcionaram o nome.  Assim como olhar para uma 

pessoa de olhos amendoados e chamá-la de “japonesa”. 
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 - Emulação – refere-se a uma espécie de conveniência, mas liberta da 

lei do lugar.  É imóvel.  Há na emulação o que Foucault (op.cit.,p.26) chama de 

espelho e reflexo do espelho.   O semelhante atrai o semelhante e aqui entra 

elementos de convivência.   A emulação germina de alguma qualidade do ser. 

 Ex.: Pedro tem um filho que vai ser conhecido como “Pedrinho” 

        Maria é tão bonita que parece uma “princesa”. 

 - Analogia – superpõem-se conveniência e emulação (afrontamento das 

semelhanças, ajustamento de liames, semelhanças mais sutis das relações 

(FOCAULT, op.cit.,p.29).  Como um exemplo, chamamos alguém de batata por 

ter uma cabeça parecida com o tubérculo. 

 - Simpatia – não prescreve qualquer mudança ou encadeamento,  No 

similar há coerência.   Faz o peso ir para o pesado e o leve ir para a leveza. 

 Ex.: Há uma tendência de toda mulher chamada Juliana ser conhecida 

como Juju e todo Francisco virar Chico.  A Liliane será Lili. 

 Foucault (op.cit.,p.48)  termina sua exposição nos lembrando  que “ a 

linguagem faz parte da grande distribuição das similitudes e das assimilações e 

deve ser estudada como uma coisa da natureza.   Ou seja, em nosso estudo 

em particular, o nome, que faz parte da linguagem, deve ser objeto de estudo 

mais profundo porque, por detrás de um nome, há pelo menos uma 

assimilação ou similitude, ou seja, A = B, A é semelhante a B, A possui 

qualidade de B, etc., o que combina com a teoria de Leite (2004) de que há 

lógica no ato de nomeação e de apelidamento.     
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2-  HIPOCORÍSTICOS 

 
João amava Teresa que amava Raimundo 
Que amava Maria que amava Joaquim 
Que amava Lili 
Que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, 
 Teresa para o convento,  
Raimundo morreu de desastre, 
Maria ficou para tia, 
Joaquim suicidou-se  
e Lili casou com J. Pinto Fernandes 
que não tinha entrado na história 
 
Carlos Drummond de Andrade 

 

Câmara Jr. (op.cit., p.139) nos proporciona uma boa definição do que 

sejam os hipocorísticos dentro do campo da nomeação de um objeto/indivíduo.  

Ele didaticamente nos orienta: 

 

 Em sentido lato, qualquer palavra criada por afetividade, com 
intenção de carinho.  Assim, são hipocorísticos certos diminutivos 
(benzinho, Marieta) e palavras oriundas da linguagem infantil, em 
regra com reduplicação (papai, teteia). 
 Em sentido estrito, o hipocorístico é uma alteração do prenome 
(antropônimo) para designar carinhosamente o indivíduo no meio 
familiar (Joãozinho), abreviação do prenome (Mila por Emília), 
reduplicação de sílaba inicial ou da sílaba tônica medial do pronome 
(Lula por Luís, Lalá para Eulália), abreviação ou reduplicação com 
acréscimo do sufixo diminutivo (Miloca, Luluzinha). 
 Um hipocorístico, em sentido lato, também pode ser usado em 
vez do prenome (Benzinho, Maninha, Teteia); no português do Brasil 
foi comum o emprego para esse fim, de africanismos saídos de 
“senhor” e de” senhora” (nhonhô, ioiô, sinhá, Iaiá). 

 
 Uma das possíveis razões para se explicar o uso do hipocorístico no 

meio familiar pode ser a própria conveniência linguística, muito bem analisada 

por Foucault (2007, 24-30): 

 
São “convenientes” as coisas que, aproximando-se umas das outras, 
vêm a se emparelhar e tocam-se nas bordas, suas franjas se 
misturam.  Deste modo, comunica-se o movimento, comunicam-se as 
influências e as paixões e também as propriedades. ´[...] A 
conveniência é uma semelhança ligada ao espaço na forma de 
“aproximação gradativa”. 
 
 

Se Foucault (op.cit., p.32) admite que o jogo de simpatia não se contenta 

com um único contato e suscita a cinética das coisas no mundo, fica fácil 

compreender a razão de o neném, com semelhança tão frágil e sendo 
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pequenino, possa ser chamado com nomes no diminutivo e isso possa se 

manter mesmo quando adulto se torne um gigante em estatura.  Pode-se, 

também, inferir que uma menina possa ser tratada hipocoristicamente pela 

delicadeza que possua nos tratos com as pessoas ou com seus objetos, 

principalmente quando é comparada com a própria mãe, muitas vezes tratada 

também hipocoristicamente; portanto, se o nome cartorial é Beatriz, ela pode 

vir a ser chamada de Bia ou Belinha.  Ainda acompanhando o raciocínio de 

Foucault (op.cit., p. 146), podemos compreender o hipocorístico “como uma 

forma sutil de representação ou de mostrá-la com o dedo”, porque “linguagem 

é indicação e não juízo”.  Ligamos uma coisa à outra por marcas, gestos e 

designações e esta conexão, segundo o autor, “não pode ser redutível a uma 

relação de predicação”. 

Hipocorísticos podem, de certa maneira, estar relacionados ao que 

Prado (2005) chama de “linguagem natural”. 

 Brito (2009), por sua vez, analisa o uso dos hipocorísticos sob dois 

direcionamentos básicos:  

• nome que traduz afeição ou carinho; 

• elemento caracterizador de linguagem familiar em que um prenome é 

parcialmente abandonado em prol da projeção de um apelido. 

  A autora não deixa de comentar que, no Brasil, hipocorístico é uma 

palavra quase desconhecida porque o próprio hipocorístico já é conhecido 

como “apelido” propriamente dito e não um tipo de apelido ou tipificador.  

Segundo ela, é tão comum o uso dos hipocorísticos no país que naturalmente 

somos tipificados e aceitamos o seu uso sem questionar.  De acordo com Brito 

(2009): 

 
A magia em torno de certos hipocorísticos mais os significados que 
passam a ter em função da projeção ou não dentro do grupo social, 
muitas vezes tornam esses elementos autônomos – ocorrendo a 
abolição dos nomes propriamente ditos. 
 

Brito (op.cit.) cita que na própria obra de Sérgio Buarque de Holanda, 

Raízes do Brasil, o uso do hipocorístico já é visto como característica brasileira 

de mostrar intimidade, conforme se pode ver no trecho abaixo, citado por ela 

em seu artigo: 
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Nosso temperamento admite fórmulas de reverência, e até de bom 
grado, mas quase somente enquanto não suprimam de todo a 
possibilidade de convívio mais familiar. A manifestação normal de 
respeito em outros povos tem aqui sua réplica, em regra geral, no 
desejo de estabelecer intimidade. 
 

Na realidade, ainda acompanhando o ponto de vista da autora citada, 

usamos de tal forma esses diminutivos que sequer damos conta do que 

estamos empregando e mesmo certas palavras de nosso cotidiano passaram a 

ser usadas como hipocorísticos e se tornaram também formas de chamarmos 

os amigos, os parentes, os vizinhos, como em “maninho” ,” mozinho”,” 

mãezinha”, entre outros vocábulos.  Brito (2009) também nos lembra de que 

Vasconcelos (1928), o pai da onomástica no Brasil, afirma que hipocorístico é 

um emprego da linguagem infantil e que,  se usado, pode ser perpetuado para 

toda a vida, nascendo em geral de hábitos familiares criados em tempos 

remotos da existência. Vale ressaltar que, para Brito (op.cit.),  para haver 

hipocorístico é necessário haver uma intenção de afeto.  Para completar a sua 

proposta acadêmica, a autora também percebe que,  em nosso país, raramente 

o uso do hipocorístico é depreciativo, restringindo-se a “termo afetivo formado 

de um prenome ou sobrenome de tal forma que sejam reconhecidas as 

alterações sofridas”.   Cita alguns exemplos para nos elucidar como usamos o 

tipificador: Eduardo Varela – Dudu (ganhador da loteria que ficou pobre), Gugu 

(Antônio Augusto Liberato), Helô Pinheiro (garota de Ipanema), Pedrinho 

Agnana (modelo da década de setenta), Lula (o presidente), Caco Barcelos 

(jornalista), Zico (jogador de futebol), Jô Soares (jornalista), Lalau (o juiz 

corrupto), Gabi (a entrevistadora) e o trio de fraudadores do ICMS carioca 

Silveirinha, Rosinha e Garotinho. Ainda para ilustrar o uso dessa forma 

tipificadora, até nomes de santos são usados como hipocorísticos, como Santa 

Terezinha, meu Menininho Jesus, Jesusinho, entre outros. 

Por fim, para proposta metodológica, Brito (2009) nos apresenta as 

principais formas hipocorísticas utilizadas no Brasil: 

- Alteração de prenome com uso de sufixo diminutivo – Renatinho; 
- Abreviação do prenome – Gabi; 
- Reduplicação de sílaba tônica – Dadá; 
- Abreviação ou reduplicação com acréscimo de sufixo diminutivo – 

Gabizinha. 
 Podemos acrescentar à lista apontada por Brito (op.cit.) outras formas 

também presentes no país e na região em estudo, entre elas: 
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 - Redução de nome – Bete (Elisabete); 

 - Reduplicação de sílaba acrescida de sufixo indicar de diminutivo – 

Dadazinha; 

 - Aumentativo de nome – Pedrão; 

 - Nomes familiares – Júnior, Juninho, Fiote, Filhote, Fiinho, Fiinha, Vovó, 

Vovô, Nega, Neguinha, Teteia, Mozinho, Lindinha, Neném, Baby (beibe) entre 

outros.; 

 - Junção de Sá e Sô com partícula do nome (Sação – Sá Conceição); 

 - Junção de sílabas – Cadu ( Carlos Eduardo); 

 - Diminutivo de Diminutivo – Mirinhazinha; 

 - Formas compostas – Dona Dadinha ( Dona Piedade). 

 

  

2. 1 - Origem dos Hipocorísticos 

  

Franco (1995), estudando documentos de nomeação na Idade Média, no 

Couto de Santo Tirso (Portugal, 1432-1516), nos apresenta alguns indícios das 

formações hipocorísticas em nomes portugueses, o  que pode ter influenciado 

os hipocorísticos brasileiros.  Ela inicia seu trabalho mostrando como era o 

método de identificação do camponês medieval, bastante vinculado à 

homonímia.  Vale ressaltar, entretanto, o que a autora argumenta sobre os 

estudos antroponímicos portugueses, conforme podemos ler abaixo: 

 
A antroponímia, embora não seja estranha à historiografia 
portuguesa, constitui um campo que carece de explorações 
sistemáticas.  Os estudos de antroponímia medieval, realizados em 
Azay-le-Feron, sobre a coordenação de Monique Bourin, tal como os 
trabalhos realizados, na sua sequência, por Suarez Soledad Beltran, 
Henri Moreu Rey e Garcia de Cortázar, são um claro testemunho de 
quanto podem ser enriquecedoras as investigações nesse domínio da 
vivência humana (Franco, 1995, p.5) 

 
 Em seguida, mesmo salientando a pouca exploração desse campo 

linguístico, ela nos apresenta os dois autores portugueses que mais estudam o 

assunto: 

 
Em Portugal, os estudos de natureza antroponímica são exíguos.  Em 
todo o campo, deve-se salientar a obra clássica de Leite de 
Vasconcellos e, mais recentemente, os estudos realizados por Iria 
Gonçalves (op.cit., p 5). 
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 Na região estudada  que serviu de espaço para coleta de corpus para a 

pesquisa da autora citada, os homens do campo (camponeses) eram 

identificados de forma homônima, enquanto a identificação do mesmo indivíduo 

que participava mais do que uma vez nos eventos locais podia ou não sofrer 

alterações nominativas (necessidade de se saber quem é quem) , informações 

importantes e variadas (parentesco, moradia, função, propriedades associadas, 

tipos de intervenção nos documentos),  as quais resultaram em 

individualizações diferenciadas de homens e de mulheres. 

 Variações antroponímicas podiam estar presentes devido a 

determinadas regiões e períodos da história consistirem em nomes de lugares 

ou por sinais de nomes senhoris entre os nobres e de pessoas de outras 

origens, endereços, filiação, função/ofício dos homens da família ou mesmo 

fundamentarem em características físicas, comportamentais ou morais de uma 

pessoa, normalmente do sexo masculino (op.cit., p.13). 

 A autora nos informa que inicialmente “nome próprio” era um “nome 

comum” significativo, em processo de transformação contínua, que o leva a 

perder, nos campos da memória, suas origens e a adquirir , nesse momento de 

transformação, novos sentidos e significações.    O significado nominal era 

tanto o primeiro quanto o último dos bens que uma pessoa poderia possuir, 

mas foi também primeiro constituinte do nome completo individual do qual 

herdamos os traços no presente.  Leite de Vasconcelos, citado pela autora em 

análise, define nome próprio como “o nome pessoal ou individual que se 

recebe no batismo, no registro e na crisma”. Na Idade Média, batismo era o 

único momento em que um indivíduo de fato era nomeado, a partir do que 

podemos inferir a influência da igreja na vida das pessoas (op.cit.,p. 15). As 

mulheres eram menos representadas pelo nome, segundo Franco (1995). 

 A adição de um sobrenome , que interagia com o nome próprio, ocorre 

por volta de 1125-1130, na região estudada.  A referência antroponímica passa 

a ser a expressão “nome próprio + sobrenome”, reconhecendo-se que o último 

não correspondia a uma escolha livre de quem nomeia um  indivíduo. Aqui 

entra o conceito de “patronímia” que consiste em usar um nome ou apelido de 

família (sobrenome) cuja origem se encontra no nome do pai ou ascendente 

masculino.   O uso patronímico na denominação e identificação das pessoas é 
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um procedimento muito comum em todas as comunidades humanas e serve 

para apontar um indivíduo em meio ao grupo em que vive, referenciando-o de 

algum modo mesmo com o acréscimo de outro nome ao seu original nome de 

batismo.  Um homem seria conhecido como José do João ou Pedro de José, o 

que mais tarde veio a ser transformar no “s” presente nos nomes genitivados 

(Antunes – do Antônio, Rodrigues – do Rodrigo, etc.).  Após o acréscimo do 

sobrenome, ainda com o objetivo de identificar cada vez mais uma pessoa, é 

que surge o apelido, tido como terceiro designativo e sendo atribuído por 

estranhos, em certos momentos do registro.   O apelido tratava-se, portanto, de 

mais um apelativo que vinha, em uma perspectiva estritamente antroponímica, 

ajudar a identificar cada vez mais um indivíduo. 

  A presença do apelido se torna instável uma vez que ele (o apelido) 

podia se tornar duradouro ou ser  tão ignorado quanto lembrado e, em certos 

sujeitos, perpetuado nas respectivas vidas como nas dos filhos, transformando-

se em nome de família.  A autora salienta, nas páginas 33 e 34, que o “terceiro 

designativo é composto por nomes indicadores de proveniências ou de 

domicílio, nomes evocadores de profissões ou indicadores sociais e epítetos”.  

Mas ela não deixa de referenciar uma das mais importantes funções do 

apelido, a saber, fazer dialogar o sobrenome como terceiro designativo, 

colocando algo em comum entre os dois.   

 Uma descoberta importante da autora e pesquisadora é que “a 

onomástica masculina se revelava mais variada do que a feminina” 

(op.cit.,p.39).  Isso podia ser explicado por várias razões: 

- onomástica feminina se apresenta mais  conservadora e mais lenta do 

que a masculina; 

- adjunção adnominal constante remete a mulher para o nome do 

esposo/marido; 

- sobrenome patronímico era mais relevante para a mulher do que o do 

marido; 

- apelido propriamente dito quase não existia para as mulheres; 

- identificação feminina era baseada na identificação masculina; 

- família é observatório de identificação feminina; 
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- homem sofre mudança no nome no percurso da vida e mulher se 

mantém com poucos recursos identificatórios a vida inteira; 

- A referência do pai, através do sobrenome, está sempre presente na 

esmagadora maioria das mulheres, enquanto que terceiro designativo 

(apelido) era atribuível ao homem; 

- onomásticas feminina e masculina entravam em confronto, indiciando 

que, enquanto o homem cortava seu cordão umbilical e construía sua 

própria vida, a mulher, mesmo casada, estava sempre associada à 

imagem do pai; 

- o  indício de subalternidade da mulher em termos onomásticos (mulher 

= filha, esposa, mulher, mãe de um homem); 

- a  modificação possível no status onomástico feminino – quando o 

marido falecia. 

 Em resumo, estes eram os fluxogramas onomásticos para homem e 

para mulher, de acordo com Franco (1995): 

 

HOMEM 

 

 

  

 

Massa homônima ganha sobrenome (nem sempre com anuência de quem 

nomeia um indivíduo) e depois um apelido (vinculado à moradia, profissão, 

característica física, emocional e outras) 

 

MULHER 

 

 

   

  

 

 

Massa homônima ganha sobrenome do pai (e não do esposo), dificilmente 

recebendo um apelido (terceiro designativo) 

NOMES COMUNS 

A TODOS OS 

HOMENS 

SEGUNDO 

DESIGNATIVO 

= SOBRENOME 

TERCEIRO 

DESIGNATIVO 

= APELIDO 

NOMES 

COMUNS A 

TODAS  

SEGUNDO 

DESIGNATIVO = 

SOBRENOME 

PATRONÍMICO 

RARAMENTE 

UM APELIDO 
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Em consonância com Franco (op.cit.), Ferramosca (s/d, p.11) analisa a 

questão do nome na Idade Média e propõe que as mulheres são menos 

designadas por diversos fatores, entre os quais o fato de não pagar tributos 

fiscais e de não ter seus nomes nesses tipos de registro.  

  

Se analisarmos a evolução da antroponímia nesta região de Portugal 

durante a Idade Média, podemos inferir que, mesmo com a evolução da mulher 

com o passar dos séculos, ela, em termos antroponímicos,  pouco mudou em 

relação aos apelidos (terceiro designativo), tendo mantidas as formas 

hipocorísticas, principalmente as diminutivas e a repetição das sílabas, 

conforme pais chamavam as filhas ainda na Idade Média. Se aplicarmos as 

teorias medievais trazidas para o Brasil, enquanto colônia portuguesa, 

perceberemos que um novo ciclo onomástico se fez no país, com nomes 

indígenas fundamentados em tribos e clãs, miscigenação com portugueses e 

africanos e por fim com a chegada de outros idiomas não colonizadores. Ainda 

assim, mulheres eram extremamente domésticas e, embora carregassem os 

patronímicos no nome, abandonavam esses quando se casavam para 

receberam nomes dos maridos.  Apenas algumas mantiveram alcunhas e 

apodos, propostas de epítetos ou outros nomes que podiam ora depreciar ora 

erguer seu status na sociedade.  Os homens eram, portanto, mais tipificados 

do que as mulheres.   
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3- TIPIFICAÇÃO PESSOAL COMO PRODUTO DE ATIVIDADES 

COTIDIANAS 

_______________________________________________________________ 

Há uma história que antecede o nascimento do indivíduo 
e não é acessível à sua lembrança biográfica que existia 
antes de ter nascido e que continuará a existir depois de 
morrer 
 Berger & Luckmann 

 

Berger & Luckmann (2009) trabalham com o papel socializador dos 

atributos , entre os quais os que eles chamam de “tipificações sociais”, que 

incluem naturalmente a questão do uso do apelido.   Partem eles dos 

pressupostos de que “a realidade é construída socialmente” (op.cit.,p.11) e de 

que” aglomerações específicas da realidade e do conhecimento referem-se a 

contextos sociais específicos” (op.cit.,p13).  Segundo eles, um indivíduo é a 

soma de suas experiências totais e são essas experiências que o tipificam, ou 

seja, o tornam distinto de outro indivíduo.  Em resumo, os autores afirmam que 

somos continuamente condicionados pelos nossos conhecimentos, inclusive 

aqueles que adquirimos a partir de nossas experiências, mesmo as mais 

simples,  que talvez sejam por nós mesmos negligenciadas.  Para eles, “a 

realidade da vida cotidiana está organizada em torno do ‘aqui’ do meu corpo e 

do ‘agora’ do meu presente. Este ‘aqui’ e este ‘agora’ são a realidade da vida 

cotidiana” (op.cit.,p.39).  Como um exemplo, imaginemos o papel social de uma 

mulher casada, com filhos e profissional em um escritório.  Imaginemos que o 

nome dela seja “Maria” e que na infância ela gostava de fazer tricot.  Apenas 

para uma questão ilustrativa, consideremos que ela era a cantora do coral do 

bairro quando criança e que sua  avó fosse benzedeira. Os atributos sociais de 

Maria vão tipificá-la desde criança e, como uma síntese, poderíamos assim 

designá-la: 

- Maria, neta da benzedeira; 

- Maria, cantora do coral; 

- Maria, moça que faz tricot; 

- Maria, noiva de fulano; 

- Maria, esposa de fulano; 

- Maria, mãe de ...; 

- Maria, a secretária; 
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- Maria, a vizinha; 

- Mariinha (colega de escola); 

- Zinha (apelido familiar). 

Esses e outros atributos formarão um todo especial que traduzirá de 

forma nítida quem é Maria, a nossa personagem.  Peter & Luckmann 

(op.cit,.43) apontam a língua e seus recursos como o instrumento capaz de 

atribuir sentido àquilo que um indivíduo faz no meio em que vive e que é capaz 

de tipificá-lo devido a isso.   Eles afirmam:  

 
a linguagem comum de que disponho para a objetivação de minhas 
experiências funda-se na vida cotidiana e conserva-se sempre 
apontando para ela, mesmo quando a emprego para interpelar 
experiências em campos delimitados de significação. 

 
Os autores (op.cit.,p.86) informam ao leitor que “há uma história que 

antecede o nascimento do indivíduo e não é acessível à sua lembrança 

biográfica que existia antes de ter nascido e que continuará a existir depois de 

morrer” .  Eles continuam afirmando que “a biografia do indivíduo é apreendida 

como um episódio objetivado da sociedade”, mesmo que haja resistência 

desse mesmo indivíduo à sua história passada.   Eles atribuem à linguagem o 

papel de conservar as legitimações individuais e coletivas , usando a metáfora 

“edifício de legitimações”, o que nos  propõe camadas (andares do prédio da 

memória) e que nos aponta uma “lógica” que tece todos os atributos e cria uma 

totalidade social consistente (op.cit. p. 92).  Amaral (2006) ilustra bem essa 

questão quando nos mostra como os atributos do ex-presidente Lula formam 

outros Lulas de acordo com quem o vê, vive com ele ou o analisa.  Em 

consonância com Amaral (op.cit), uma mulher bonita como a Giselle Bunchen, 

modelo brasileira, será a Giselle de sua cidade.   

 A questão da onomástica, principalmente no que tange à antroponímia, 

casa-se com a questão da tipificação pessoal e da solidificação dessa 

tipificação no meio coletivo, o que pode ser comprovado pela seguinte 

argumentação: “minhas experiências biográficas estão sendo continuamente 

reunidas em ordens gerais de significados, objetiva e subjetivamente reais” 

(op.cit. p.59). 

 O sujeito é lembrado pelas atividades que fez, pela rua onde morou, 

pelos empregos que possuiu, pelos eventos que marcaram positiva ou 
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negativamente sua vida, pela origem geográfica, por qualquer predicativo que 

possa torná-lo diferente do outro.  O documento das duas cidades pode ser dito 

como um perfil reduzido da história da pessoa, uma vez que há outros lugares 

onde esse perfil é transformado em crônica ou história de vida , como é o caso 

dos obituários editados no New York Times1 .  A Folha de São Paulo continua 

essa linha de referenciar memória e morte, segundo Araújo (op.cit.,)2 .  Nos 

próprios jornais de Ouro Preto e Mariana, quando a pessoa é considerada 

como guardiã de cultura ou elemento que trabalha para a comunidade, 

naturalmente são editados perfis mais longos sobre suas vidas, mas, mesmo 

havendo a edição, não se abre mão da nota obituária pública. O detalhe que se 

acentua em nossa pesquisa é que já faz parte do pacote funerário a confecção 

do documento e sua distribuição na cidade, com ênfase na região em que a 

pessoa vivia.  Segundo um agente funerário, o momento de decidir quais os 

                                                           
1
 Eis um fragmento de um obituário referenciado como parte do corpus de Araújo (2008, p.42), 

da seção de obituários do New York Times, em 12 de setembro de 2008 ( tradução da autora): 
Martin K. Tytell, especialista em conserto de máquinas de escrever, morre aos 94 
Por Bruce Weber 
Martin Tytell, que tinha um incomparável conhecimento em máquinas de escrever, era 
salvação para os espiões americanos, durante a Segunda Guerra Mundial, uma ferramenta 
para a defesa de advogados para Alger Hiss, e uma necessidade para gênios da literatura e 
talvez para dez mil escritores diários que perguntavam a ele como manter suas Royals, 
Underwoods, Olivettis (e seus orgulhos por resistir ao computador) intactas, morreu na terça-
feira no Bronx. (...)    Mr. Tytell era orgulhoso da raridade de sua esperteza, e tinha apreço pela 
excêntrica natureza de seu negócio.. E ele tinha consciência de que sua conexão com a 
máquina de escrever era emoldurada por amor“Eu espero que elas sobrevivam – máquinas 
manuais de escrever estão onde meu coração está; elas me mantêm vivo.” 
Glenn Collins contribuiu para esta reportagem (WEBER, 2008) (Tradução nossa). 

2
Como no caso anterior, um exemplo 
TONY ANDREO VILLELA (1976-2008) 
As águas do Guarujá já têm seu mártir 
WILLIAN VIEIRA 
DA REPORTAGEM LOCAL 
Quando Tony Villela chegou à praia na última quarta, vindo do mar, uma salva de palmas 
espocou nas areias do Guarujá (SP). É que ele havia, domingo, se atirado à água para salvar 
quatro surfistas de se afogarem no Canto do Maluf. Sobreviveram - menos Tony, que chegou à 
praia carregado por bombeiros, sob o epíteto de herói. Os cabelos jogados balançavam ao 
vento, encimando um corpo forte, moreno de sol, marcado nos braços e pernas com símbolos 
tribais enquanto tatuava com hena os turistas que o procuravam em sua barraca na feira do 
Guarujá. Lá, era artesão e ganhava o sustento com a profissão aprendida com o pai. Tony foi 
artista bem antes de ser surfista. Desde que nasceu, no Rio, até os 20 anos, deu pouca 
atenção ao mar. Morava perto da praia, "mas não era maria-vai-com-as-outras", diz a irmã. 
"Um belo dia sentiu impulso de surfar e, a partir daí, ele se entregou. Aquilo virou mesmo o 
cotidiano dele." Desde então, até o Réveillon passava na água. Gostava de Bob Marley, de 
remar, de fazer trilhas no mato e de ensinar as crianças sobre a natureza. "Ele gostava de paz. 
Tendo paz, ele era feliz." Naquele domingo, jogou-se na água e salvou quem pôde, mas 
perdeu a prancha com a força das ondas. Morreu aos 32, deixando mulher, filha e grande 
admiração entre os surfistas. "Mas ele já salvou tanta gente no mar", diz a irmã, "que não 
precisava disso para ser um herói" (VIEIRA, 2008). 
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nomes (e apelidos) que aparecerão no folder é conflituoso porque “esquecer 

um nome, um dado ou negligenciar parente é sempre motivo de briga”.  Ao 

saber de um caso desses, conversei com uma pessoa negligenciada (o nome 

não apareceu na carta do pai adotivo) e, após o óbito, ela nunca mais retornou 

à casa dos irmãos e da mãe adotiva.  Sentiu-se excluída, não amada. 

 Parece-nos ser um direito do morto ter o seu perfil, mesmo resumido, 

liberado ao público para que sua morte não passe em vão.  Nos perfis somos 

tipificados e consolidados como ocorre  em páginas de alguns  livros ou na 

Internet3. 

 Ainda segundo Berger & Luckmann (2009), as tipificações podem 

ocorrer nos primeiros dias após o nascimento e se manter para sempre ou 

sofrer mudanças com o passar do tempo.  As mudanças podem  ocorrer nas 

escolas, nos locais de trabalho ou simplesmente nas ruas, o que pode ser 

comprovado no corpus através de cartas onde pelo menos dois apelidos para 

uma mesma pessoa são registrados no obituário.  Muitas vezes, vem um 

apelido e outros atributos nas formas de aposto ou indicações diversas. 

 

 

3.1- Literatura como Comprovação de que Tipificar é Comum no Brasil 

 

A literatura brasileira é uma comprovação de que apelidar (tratar por 

outro nome) ou usar atributos para identificar uma pessoa (personagem) é um 

recurso muito utilizado pelos nossos escritores.  Sabemos que,  quando 

alguém nos chama com nome completo (nome e sobrenome),  o problema 

pode ser sério, enquanto que, se nos chama pelo apelido, o assunto pode ser 

mais leve.  Também compreendemos que quando nosso nome é citado por 

completo em um evento, trata-se de uma situação formal enquanto o apelido 

nos remete ao informal.   Até a publicidade faz uso desse recurso para nos 

                                                           
3
 Esta preocupação com o “memorial” a ser deixado como legado, na forma escrita, presente 

nos jornais locais em formas de elegias, já é realidade no New Yorker Times e, no Brasil, na 
Folha de São Paulo, quando a família escreve um perfil do falecido e transforma as memórias 
em textos imortalizados em páginas impressas.  A obra “ O Livro das Vidas: Obituários do New 
York Times é um exemplo de como a seção de obituários dos jornais, antes considerada um 
“patinho feio” do jornalismo, busca profissionais cada vez mais especializados, para tecer perfis 
que façam familiares e amigos reconhecerem o morto e não esquecerem dele. 
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mostrar o quanto uma tipificação pode soar negativa ou positiva em nossa 

vida4. 

Escolhemos entre tantos possíveis exemplos, quatro obras bem 

conhecidas: Morte e Vida Severina (João Cabral de Melo Neto), Memórias 

Póstumas de Brás Cubas (Machado de Assis), A Morte e a Morte de Quincas 

Berro D’Água (Jorge Amado) e  A Hora e a Vez de Augusto Matraga (João 

Guimarães Rosa).  Além dessas e outras  obras brasileiras, outra proposta 

literária que se adapta bem a essa pesquisa é a análise dos nomes que 

surgem em peças de teatro de Tito Macio Plauto, que oferece um nome ao 

personagem de acordo com seu caráter, já citadas nessa pesquisa. 

Foucault (op.cit.,p.513), quando se depara com as tipificações na 

literatura, não permite dúvidas sobre a importância dessa para a compreensão 

do fenômeno da abrangência do costumes, das culturas e da sociologia como 

um todo: 

 
Uma vez que o  homem histórico é o homem que vive, trabalha e fala, 
todo conteúdo da História, qualquer que seja, concerne à psicologia, 
à sociologia ou às ciências da linguagem. 

 

Assim, a literatura pode refletir o espelho da realidade, ou seja, a 

personagem pode retratar o que se vive, de fato, na sociedade. 

Vejamos, nos exemplos abaixo, como isso pode se dar: 

 

3.1.1 - Morte e Vida Severina (ou Como Nomes Comuns Precisam de 

Atributos e Tipificações para Serem Únicos) 

 

A literatura é rica em exemplos em que a referência faz toda a diferença 

quando temos personagens muito comuns no enredo.  Em “Morte e Vida 

Severina”, de João Cabral de Melo Neto, assim se apresenta o personagem 

do auto de Natal:  

 

                                                           
4 Um bom exemplo é a atual publicidade da Vivo, empresa de telefonia e serviços, em que um 

trainée conhecido como “Dudu”  é promovido para “Carlos Eduardo” porque é uma pessoa 

antenada, bem informada. 
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O meu nome é Severino, 

como não tenho outro de pia.    

Como há muitos Severinos,    

que é santo de romaria,     

deram então de me chamar    

Severino de Maria    

como há muitos Severinos    

com mães chamadas Maria,    

fiquei sendo o da Maria    

do finado Zacarias.     

 

Mas isso ainda diz pouco:     

há muitos na freguesia,     

por causa de um coronel     

que se chamou Zacarias     

e que foi o mais antigo     

senhor desta sesmaria.      

Como então dizer quem falo     

ora a Vossas Senhorias?     

Vejamos: é o Severino     

da Maria do Zacarias,     

lá da serra da Costela,     

limites da Paraíba.      

Mas isso ainda diz pouco:     

se ao menos mais cinco havia  

 com nome de Severino     

filhos de tantas Marias     

mulheres de outros tantos,     

já finados, Zacarias,     

vivendo na mesma serra     

magra e ossuda em que eu vivia.      
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Somos muitos Severinos    

iguais em tudo na vida:     

na mesma cabeça grande     

que a custo é que se equilibra,     

no mesmo ventre crescido     

sobre as mesmas pernas finas     

e iguais também porque o sangue,     

que usamos tem pouca tinta.       

  

Sem grande esforço, o leitor consegue perceber a necessidade de o 

personagem se apresentar convenientemente para que não seja confundido 

com qualquer outro Severino advindo da mesma região e com história severina  

também parecida.   

 Ser o Severino não basta: precisa ser o da Maria, cujo esposo era o 

Zacarias da Serra da Costela, limite da Paraíba.   O poeta ainda deixa claro 

que mesmo sendo assim designado (tipificado),  ainda havia cinco 

possibilidades de alguém encontrar um Severino com os mesmos atributos no 

mesmo lugar.   

 No Brasil há muitos nomes literalmente iguais e, por causa disso, faz-se 

necessário genitivar a pessoa (filho de, filha de, esposo de, esposa de, etc.) e, 

como ainda pode ocorrer que nomes de pais e avós sejam iguais ou 

semelhantes, o atributo que expressa o local onde nasceram e onde moram ou 

até mesmo o que fazem na vida se torna referência importante para 

identificação das pessoas.  De alguma forma, retorna no “auto” alguma 

reminiscência do Couto de Santo Tirso, também já aqui apresentado. 

 

 

 

 



 

66 
 

3.1.2 - Memórias Póstumas de Brás Cubas (ou Como um Nome de Família 

Pode Fazer Toda a Diferença) 

 

 A obra, escrita por Machado de Assis, primeira edição em 1881, tem 

como uma das características principais possuir um defunto-autor, onisciente e 

narrador de toda a sua trama.   Nessa obra, encontramos a única alusão a uma 

espécie de documento que anuncia a morte de alguém, chamado pelo 

“defunto-autor” de carta ou anúncio, mostrando que nem mesmo o narrador 

sabia qual nome oferecer ao documento, mas que esse documento já existia. 

Diz ele que não houve cartas ou anúncios em seu velório, conforme a primeira 

página do  primeiro capítulo, intitulado “óbito do autor”: 

 
(…) expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de 
agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi.   Tinha uns 
sessenta e quatro anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca 
de trezentos contos e fui acompanhado ao cemitério por onze amigos.   
Onze amigos!  Verdade é que não houve cartas nem anúncios.  
Acresce que chovia... 

 
Em todo o texto remanescente, não há outras alusões sobre o que 

seriam as “cartas” ou os “anúncios” , mas fica claro que havia alguma forma 

midiática de anunciar a morte de alguém por escrito ou oralmente.   

A questão da antroponímia se inicia de fato no  terceiro capítulo , quando 

o defunto expõe para o leitor a sua genealogia e explica a força que um 

nome/nome de família/apelido pode ter na vida de uma pessoa.  O autor se 

orgulhava de ser um “Cubas”, mas agora que está morto decide relatar para o 

leitor o que significava ser “um Cubas”.   

 
O fundador da minha família foi um certo Damião Cubas, que 
floresceu na primeira metade do século XVIII.  Era tanoeiro de ofício, 
natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na 
obscuridade, se somente exercesse a tanoaria.  Mas não; fez-se 
lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e 
honradas patacas, até que morreu, deixando grosso cabedal a um 
filho licenciado Luís Cubas.  Neste rapaz é que verdadeiramente 
começa a série de meus avós – dos avós que a minha família sempre 
confessou, - porque o Damião Cubas era afinal de contas um tanoeiro, 
e talvez mau tanoeiro, ao passo que o Luís Cubas estudou em 
Coimbra, primou no Estado, e foi um dos amigos particulares do vice-
rei Conde da Cunha.   
Como esse apelido de Cubas lhe cheirasse excessivamente a 
tanoaria, alegava meu pai, bisneto de Damião, que o dito apelido fora 
dado a um cavaleiro, herói nas jornadas da África, em prêmio da 
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façanha que praticou, arrebatando trezentas cubas aos mouros.  Meu 
pai também era um homem de imaginação: escapou à tanoaria nas 
asas de um calembour.  Era um bom caráter, meu pai, varão digno e 
leal como poucos.  Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice; mas 
quem não é um pouco pachola nesse mundo?  Releva notar que ele 
não recorreu à inventiva senão depois de experimentar a falsificação; 
primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso 
homônimo, o capitão-mor, Brás Cubas, que fundou a Vila de São 
Vicente, onde morreu em 1592, e por esse motivo é que me deu o 
nome de Brás.  Opôs-se-lhe, porém, a família do capitão-mor, e foi 
então que ele imaginou as trezentas cubas mouriscas. 
 

 Percebe-se nesse romance que o nome de família, também conhecido 

como apelido e tornado apelido, de acordo com a proposta deste estudo, foi 

meticulosamente estudado pelos familiares do personagem morto, sempre em 

busca de promoção social.  Ser um “Cubas” era motivo de satisfação pessoal, 

mesmo que o apelido fosse fundamentado numa falsificação, considerando 

que,  estando morto o personagem, só o leitor saberia a origem falsa do 

apelido e não interferiria na memória passada do personagem.  O nome 

“Cubas” era tão importante para o defunto-autor que ele rotulou o medicamento 

criado antes de morrer com seu próprio nome de família, coisa que vemos com 

frequência hoje em muitos produtos e serviços.  

 Ex.: Um Bauduco, um McDonald, um Marinho ( donos das Organizações 

Globo). Na cidade de Ouro Preto – Braspan = pão da família Brás, um Cotta 

(donos da Transcotta),  um Niquini. Na cidade de Mariana,  um Ramos, por 

exemplo. 

 Em nossa análise, o nome de família pode virar referência, de forma que 

as pessoas dialogam entre si dizendo que um “nome de família” faleceu ontem 

em Belo Horizonte.  Dificilmente será um Silva, um Souza, um Ferreira porque 

esses nomes vieram há muito tempo da Europa e se disseminaram no país.  

Mas, se um nome de status aparece na carta ou anúncio, logo todos o 

conhecem de algum lugar porque o nome possui história (embora todos 

possuam).  Uma observação importante é que, quase sempre em nosso 

corpus, depois do pronome de tratamento masculino ‘senhor” , às vezes 

Doutor,  surge apenas o nome de família. Nó caso feminino, isso já não ocorre.  

Quase nunca encontramos o pronome de tratamento “senhora + nome de 

família”,  mas é comum depararmos com os tratamentos” Nhá”, “Sinhá”,” Sá” 

ou Dona seguidos de apelido (conforme admitido na pesquisa) ou o próprio 

prenome.  Assim, o romance de Machado de Assis nos sugere que o nome 
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(sobrenome na terminologia) parece ser muito mais importante do que o 

prenome quando se quer acentuar o status da família.   

 

3.1.3  - A Hora e a Vez de Augusto Matraga ( ou Como os Nomes Suscitam 

Comportamentos) 

 

A novela “A Hora e a Vez de Augusto Matraga” faz parte da coletânea de 

Guimarães Rosa intitulada Sagarana e conta a história de Augusto Esteves 

Matraga, que muda de nome durante cada fase de sua vida.  O autor o coloca 

com um nome de batismo altivo e imponente, Augusto, nome de imperador, 

que é exatamente o que ele parece ser no início da trama.  Matraga se 

transforma em pessoa boa, honesta e trabalhadora após ter sido um indivíduo 

mau, mulherengo e violento, conhecido pela ação de seu bando no Norte de 

Minas.   Ele vai ser conhecido por apelidos diferentes em cada fase do 

processo de sua vida, indo de Augusto a Matraga, passando por Sinhozinho 

Matraga, Sinhô Matraga e Nhô Augusto, à medida em que se transforma de 

homem mau  em  um convertido cristão,  Os personagens que vivem no 

contexto da obra são também alcunhados:  Joãozinho Bem-Bem, Quim 

Recadeiro, Major Consilva, Dona Dionóra, Mitinha, Tião da Thereza, Sariema, 

mãe  Quitéria, Preto Velho, Juruminho, Teófilo Sussuarana, entre outros.  Por 

se converter ao cristianismo, o autor o coloca como o próprio Cristo e Matraga 

pode ser um trocadilho com Matraca, que é um instrumento utilizado na 

Semana Santa para anunciar a morte de Cristo.    

 Novamente, o nome confere ao personagem as diversas faces do 

mesmo, conotando status ( sinhozinho, nhô, sinhô)  e também apontando para 

atributos especiais do personagem (Augusto,  Matraga e Matraca). 

 Encontramos no corpus analisado casos em que uma pessoa possui 

diversos apelidos, o que nos sugere que ela pode ter vivido diversos momentos 

marcantes de sua vida.   

 

 



 

69 
 

3.1.4 - A Morte e a Morte de Quincas Berro Dágua ( ou Como o Apelido 

Pode Depreciar  uma Pessoa) 

Jorge Amado foi um artífice do uso da onomástica em toda a sua obra.  

Escolhemos “A morte e a morte de Quincas Berro Dágua” por ser uma amostra 

privilegiada da obra desse escritor que nos esclarece como um apelido pode 

mudar a vida de uma pessoa. 

 A trama diz respeito à mudança radical do destino de um funcionário 

público que abandona a vida confortável em família para ir viver com 

pescadores, jogadores de baralho, bêbados e prostitutas de Salvador, na 

Bahia. O nome identificatório também muda conforme muda o personagem.  

Nesse caso, o apelido tem tom depreciativo e reduz drasticamente o status 

social do funcionário público.  Em resumo, esta é a história: 

 O Sr. Joaquim Soares da Cunha possuía inúmeros atributos 

designativos, que o colocavam como elemento muito bem visto na sociedade 

em que vivia: 

- Funcionário aposentado da Mesa de Rendas Estadual; 

- Dedicado esposo e honrado pai; 

 - antigo e respeitável trabalhador; 

 - homem bem vestido, sempre barbeado; 

 - ouvido com respeito pelos vizinhos; 

 - opinador sobre tempo e política; 

 - jamais visto em um botequim; 

 - de cachaça caseira e comedida. 

 Quando em um surto familiar, ele abandona o lar  e vai viver nas 

proximidades do cais do porto, ele “morre” moralmente para a família e passa a 

ser um tabu familiar.  Enquanto “morto”, nesse aspecto, surge o “ Quincas”, 

cujos atributos são: 
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 - maior bebedor de cachaça da região; 

 - jogador inveterado de baralho; 

 - sujo e mal vestido; 

 - com barba a desfazer; 

 - amante inveterado das mulheres de rua; 

 - malandro e amigo de malandro; 

 - considerado  amigo dos pobres e excluídos; 

 - conhecedor de ervas medicinais. 

 No dia em que confunde água com cachaça e grita que é “água”, se 

transforma em “ Quincas Berro Dágua” .  Para “Quitéria do Olho Arregalado”, 

sua mulher amada, passa a ser tratado como “Berrito”, um hipocorístico. 

 Jorge Amado cria um clima revelador sobre como a onomástica é 

importante para a vida de uma pessoa e da sociedade em que ela vive.  Os 

familiares do Sr. Joaquim são conhecidos pelo prenome ( Vanda, Eduardo, Tia 

Marocas, etc.), mas os amigos de Quincas são conhecidos por apelidos: Negro 

Pastinha, Cabo Martim, Quitéria do Olho Arregalado, Pé de Vento, Curió, entre 

outros.  Na morte real de Quincas, um impasse se estabelece , pois, ao ser 

vestido com terno, sapato, ter tido a barba desfeita e os cabelos penteados, se 

transforma no caixão em Sr.  Joaquim e é estranho para os amigos, que o 

roubam, o despem e o jogam no mar . 

 Fica fácil  observar que o autor desejava mostrar como características 

físicas, emocionais, estéticas e psicológicas podem induzir o outro a ser 

referenciado por nós, tal como as  personalidades de Joaquim e de Quincas. 

 Com um pouco de clinicidade, veremos que a maioria das obras 

literárias  trabalha com atributos dos personagens das tramas, incutindo-nos 

ideias através de nomes e apelidos. 
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4– METODOLOGIA E ANÁLISE DE CORPUS 

_______________________________________________________________ 

“A cidade fala através de suas paredes, portas e janelas” 

Depaule & Topalov 

 

 A pesquisa se constitui como um estudo descritivo-qualitativo-

quantitativo, com maior ênfase nos aspectos quantitativos.  Também se 

encaixa em estudo de caso uma vez que o corpus analisado é um elemento 

cultural das cidades de Ouro Preto e de Mariana.  Não nos é possível abrir mão 

de pesquisa bibliográfica para fundamentá-la, mesmo com o caráter empírico 

bastante acentuado. 

 Se a metodologia se deriva de nossa capacidade de verificação e de 

tentativa de validação de uma hipótese, nosso primeiro recurso metodológico 

foi o da observação do comportamento das pessoas diante dos documentos 

em estudo.  Durante algumas semanas, em locais escolhidos no centro de 

Ouro Preto, observamos como as pessoas reagiam ( e ainda reagem) diante do 

anúncio fúnebre afixado.  Normalmente, todos os nativos param e o leem, 

alguns releem e chegam a comentar in loco se conheciam ou não os nomes ali 

expostos.  Diante da certeza de que os documentos cumprem seu papel social 

e midiático de anunciar a morte e as missas em prol da pessoa falecida, 

passamos à coleta dos mesmos em pontos de afixação bem como a visitas a 

casas funerárias nas duas cidades, quando obtivemos informações sobre 

funcionários aposentados que costumavam guardar alguns dos anúncios por 

eles considerados importantes.   Nesta busca de dados através de entrevistas 

com agentes funerários, chegamos ao nome de  um colecionador antigo dos 

anúncios, o que nos proporcionou a aquisição de corpus mais abrangente, com 

data inicial em 19375. 

 Agentes funerários aposentados ou na ativa forneceram-nos 

informações sobre como são montados os anúncios, expondo os conflitos 

familiares que se estabelecem diante da expectativa de algum nome não entrar 

no documento.  Encontros agendados previamente permitiram-nos  acesso a 
                                                           
5
 O Sr. M. V. de C., próximo aos cem anos, após perder entes queridos, começou ainda na 

infância a colecionar anúncios fúnebres e gentilmente me emprestou sua coleção particular 
para fins acadêmicos.  A coleção é um arquivo de magnitude onde encontramos desde cartas 
de pessoas mais anônimas até  cartas de presidentes do Brasil e artistas, como Guignard.   
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fôlderes  que foram afixados mais em um bairro do que em outro, uma vez que, 

na maioria dos casos, maior proporção dos mesmos é afixada em regiões onde 

a pessoa era melhor conhecida. 

 

4.1 - O  Corpus 

  

O corpus é formado de anúncios fúnebres volantes que são  afixados em 

postes, paredes e outros locais públicos, desde tempos antigos,  Na cidade de 

Ouro Preto são intitulados “ notas de falecimento”  e “ convite para missas”, 

enquanto em Mariana são conhecidos como “convites de falecimento” e 

“convites para missas”.  Trata-se de documentos mais ou menos padrões, 

onde, na maioria das vezes, nomes do morto e de seus parentes são 

discriminados, além de informações sobre local de moradia, atributos 

profissionais, alusões à irmandade religiosa a que pertencia o morto e apelidos 

tanto do defunto quanto de seus parentes, mesmo mortos. A presença de 

nomes de outras gerações da família comprovam o valor memorialístico dos 

documentos. Os anúncios são femininos e masculinos, em todas as faixas 

etárias,   excluindo as crianças e os adolescentes muito jovens, porque, 

segundo os agentes funerários, estes ainda não possuem vida social 

abrangente.  O material inclui tanto a publicidade da morte quanto das missas 

em memória dos mortos.  Os símbolos semióticos  identificadores das casas 

funerárias se mantêm nos documentos. 

 Pode-se perceber, em todo o acervo, que a cidade de Mariana é menos 

pródiga tanto na elaboração quanto na distribuição dos anúncios, fenômeno 

objetivamente explicado por um dos funcionários de agência local:  maioria das 

famílias de Mariana optam por apenas algumas cartas, senão uma, que é 

enviada para a estação de rádio, onde haverá o anúncio de morte ou de missa.  

Percebe-se um empobrecimento do padrão semiótico do documento na cidade 

de Mariana, hoje sem selos funerários, elaborados em programas de 

computador e  copiados em impressora ou xerox.  Em Ouro Preto se mantém o 

padrão.  No momento, há uma funerária especializada em atender clientes que 

não sejam católicos apostólicos romanos,  simplesmente conhecidos como 

pessoas  “ crentes”  ou os  evangélicos. 
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 A pesquisadora também recolheu os documentos nos locais onde eles 

foram afixados nas duas cidades, além de visitar periodicamente as casas 

funerárias para obtenção de mais  documentos. 

 Por serem afixados em locais públicos e por não haver qualquer forma 

contratual que proíba o uso dos apelidos no documento, não foi necessário o 

pedido de autorização para utilização dos documentos nesta dissertação. 

 

4.2 -  Dados Coletados do Corpus 

 

 Uma vez que os documentos possuem muitas informações importantes, 

desde a apresentação do projeto optamos por  analisar apenas os apelidos 

presentes nos anúncios, dentro do limite conceitual aceito nesta dissertação.  

Não nos focamos apenas na coleta dos apelidos das pessoas anunciadas 

como mortas,  mas também de seus parentes, mesmo aqueles já falecidos.  Na 

amostra onde foi registrada a presença dos apelidos, uma nova amostra foi 

delineada, a positiva para nossa busca, a saber, aquela que indicava a 

presença de quaisquer tipos de apelidos para as duas fontes ( falecidos e 

parentes dos falecidos). .  A partir dessa segunda amostra,  tanto para os 

mortos quanto para os seus parentes, fizemos surgir duas  outras, na quais  

discriminados o uso  dos hipocorísticos para homens e para mulheres.    

 Diante da filtragem, passamos a registrar um quadro estatístico com as 

seguintes informações: 

 - Nome de homem com apelido e nome de homem com apelido 

hipocorístico; 

 - Nome de mulher com apelido e nome de mulher com apelido 

hipocorístico; 

 - Parentes de homem que apareçam com apelido, devidamente 

separados por gênero e formas de apelido; 

 - Parentes de mulher que apareçam com apelido, devidamente 

separados por gênero e formas de apelido; 

 - Local de liberação do  anúncio ( Ouro Preto e Mariana);  

 - Data do anúncio ( apenas o ano).  

 A partir dos dados acima, iniciou-se a plotagem de gráficos e tabelas, 

utilizando-se os meios de contagem mais simples, sem se recorrer a softwares 
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específicos.  O objetivo dessa fase é registrar graficamente a diferença entre as 

frequências de hipocorísticos em ambos os gêneros na busca de validação da 

hipótese proposta nesta dissertação. 

 Em resumo, este é o fluxograma que nos orienta em nossa coleta e 

avaliação de dados: 
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Após levantamento dos dados, começou-se a plotagem de gráficos onde 

se pode verificar a frequência do uso dos apelidos e  quais os tipos de apelidos 

existentes na amostra em análise, permitindo comparação e avaliação de 

dados que podem validar ou não a hipótese de que as mulheres são tratadas 

de forma mais hipocorística do que os homens. 

Com o resultado obtido, passamos a avaliar os tipos de apelidos 

hipocorísticos levantados e  a ilustrar esta dissertação com exemplos retirados 

das amostras para comprovação de nosso trabalho. 

Por fim e visando propostas futuras, empreendemos a montagem de um 

CD com  parte do corpus analisado que será anexado a esta dissertação. 

Resultados serão analisados a seguir, no capítulo intitulado “ Discussão 

Sobre os Resultados”.  Em resumo, esta foi a estatística obtida através da 

análise dos documentos  ( 1937 a junho/2011), com relação à presença de 

apelidos diante de nomes dos mortos anunciados: 

 

Total de cartas analisadas: 1.173 ( hum mil, cento  e setenta e três cartas); 

Total de cartas masculinas:   670 ( seiscentos e setenta); 

Total de cartas femininas: 503 (quinhentos e três); 

Total de nomes de homens mortos seguidos de apelidos (amostra  cartas 

masculinas) : 229  ( 34,2%); 

Total de nomes de mulheres mortas  seguidos de apelidos ( amostra 

cartas femininas) :  113 (22,5%); 

Apelidos masculinos hipocorísticos na amostra masculina com apelidos: 

98 (42,8%); 

Outros apelidos masculinos na amostra masculina com apelidos: 131 ( 

57,2%); 

Apelidos femininos hipocorísticos na amostra feminina com apelidos:  84 

( 74,34%); 
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Outros apelidos femininos na amostra feminina com apelidos -  29 

(25,66%). 

Esses mesmos dados podem ser visualizados na tabela 1, onde  apenas 

registramos os números, eximindo a porcentagem. 

 

Tabela 1 – Visão Geral dos Dados Extraídos do Corpus 

NÚMERO DE CARTAS ANALISADAS 

 (amostra pessoas mortas) 

Homens 

670 

Mulheres 

503 

Total 

1.173 

NÚMERO DE CARTAS COM APELIDOS ( TODOS OS TIPOS) 

Homens 

229 

Mulheres 

113 

Total 

342 

 

CARTAS APRESENTANDO HIPOCORÍSTICOS 

Homens 

98 

 

Mulheres 

84 

 

Total 

182 

 

OUTROS APELIDOS 

Homens 

131 

Mulheres 

29 

Total 

160 
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4.2.1 - Apelidos Hipocorísticos Masculinos – Tipos 

 No corpus em estudo, algumas formas hipocorísticas se salientaram, 

entre elas: 

Alteração fonética/ortográfica : 02  (2,04%) 

 

Fig. 9 – Alteração fonética/ortográfica  no nome Glaydson = Gleison (A pessoa pronuncia ou 

escreve o nome erradamente) 

 

Fig. 10 – Alteração fonética/ortográfica  no nome Derci = Gessy (a pessoa pronuncia ou 

escreve o nome erradamente) 
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Redução do nome : 30 ( 30,61%)  

 

Fig. 11 – Redução  de Francisco = Chico 

 

Redução acrescida de forma diminutiva : 07 ( 7,14%) 

 

Fig. 12 – Redução + forma diminutiva  – Antônio = Toni = Toninho 
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Diminutivo da forma reduzida :  04 – ( 4.1%) 

 

Fig. 13 – Vanderley = Delezinho 

 

Diminutivo do nome : 02   ( 2,04%) 

 

 

Fig. 14 – Diminutivo de nome masculino 
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Repetição de sílabas: 07 ( 7, 14%) 

Fig. 15 – Repetição de sílaba em nome masculino – Fortunato = nanato 

 

Formas diminutivas advindas de um diminutivo : 06 ( 6,12%) 

 

Fig. 16 – Forma diminutiva advinda do diminutivo  de nome masculino 
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Aumentativo do nome:  06 ( 6,12%) 

 

Fig. 17 – Aumentativo de nome masculino – Vicente = Vicentão 

 

Fórmulas familiares :  25( 25,51%) 

 

Fig. 18 – Forma familiar de apelido masculino 
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Nome usado como hipocorístico:  01 (1,02%) 

 

Fig. 19 – Nome no diminutivo como nome cartorial 

 

Outras formas 

• Sr. + repetição de sílaba - 03 ( 3,1%) 

 

Fig. 20 – Sr. + Repetição de sílabas 
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• Sr. + outras formas hipocorísticas – 05 ( 5,1%) 

 

Fig. 21 – Sr. + forma carinhosa 

 Ocorreu  desvio padrão na soma das porcentagens  de 0,04 ( zero 

vírgula zero quatro), o qual considerei  insignificante. 

 

4.2.2 - Apelidos Hipocorísticos Femininos – Tipos 

  

Entre os hipocorísticos femininos encontrados, foram salientados 

Nome como hipocorístico :  17 ( 20,24%) 

 

Fig. 22 – Nome  feminino como hipocorístico 
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Redução + Diminutivo + Familiar : 04 ( 4,8%) 

 

Fig. 23 – Exemplo feminino  de redução + forma composta 

Redução do nome: 05  ( 5,95%) 

 

Fig. 24  -   Redução de nome feminino 
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Redução acrescida de forma diminutiva: 07 ( 8,33%) 

 

Fig. 25 – Redução nominal feminina  com acréscimo de sufixo diminutivo 

Diminutivo do nome: 06  ( 7.14%) 

 

Fig. 26 – Diminutivo de nome feminino 
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Repetição de sílabas: 12 ( 14,3%) 

 

Fig. 27 – Repetição de sílaba em nome feminino 

 

Formas diminutivas advindas de um diminutivo : 03 (3,6%)

 

Fig. 28 – Forma nominal  diminutiva advinda de diminutivo 
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Fórmulas familiares :  30  ( 35,71%) 

 

Fig. 29 – Apelidos familiares femininos 

Outras formas de apelidos hipocorísticos:  Dona + redução + diminutivo 

+ familiar -  01 ( um caso); dona + diminutivo de nome – 01 ( um caso), Sá + 

apelido  - 01 (um caso), dona + apelido = trinta casos, dona + sinhá – 01 (um 

caso) ,  Sinhá – 03 (três casos) , dona + apelido – 03 ( três casos).   Esta 

amostragem representa 47,61% da amostra, mas como foram de alguma forma 

incluídas em algum hipocorístico acima, deixarão de ser plotadas e serão tema 

de artigo  científico sobre o tema. 

 

Fig. 30 – Outras formas hipocorísticas femininas  01 
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Fig. 31 – Outras formas hipocorísticas femininas  02 

 

Fig. 32 – Outras  formas hipocorísticas 03 

 

Observações importantes:  A maioria dos hipocorísticos femininos vem 

precedidos do pronome de tratamento “dona” ou junções de “Sá” ou “nhá”  ao 

nome, prenome ou sílaba de um dos dois.  Esse evento faz a amostra parecer 

maior do que realmente ela é, uma vez que estas partículas podem preceder 

qualquer forma hipocorística ou não hipocorística.  Alguns apelidos 

hipocorísticos masculinos, por sua vez,  se repetem, produzindo o mesmo 

efeito de parecer aumentar a amostra. 

 Encontramos um desvio de 0,07% na amostra hipocorística feminina. 
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4.3 - Dados Obtidos a  Partir dos Nomes de  Parentes Veiculados nos 

Documentos 

 Conforme já argumentado anteriormente, destaca-se nos documentos 

que compõem o corpus  o fato de os parentes discriminados nos mesmos 

também virem seguidos de apelidos, o que nos faz inferir que, caso o costume 

se mantenha, esses apelidos estarão nele presentes.  Em seguida,  

relacionamos os tipos de apelidos encontrados dentro desse recorte, 

considerando o número de cartas analisadas, a saber, 1.173  documentos. 

 

4.3.1 - Apelidos de Homens Veiculados em Cartas Masculinas e Femininas 

 Apresentamos uma breve análise dos apelidos masculinos encontrados 

em cartas de anúncios de morte e de missas de ressurreição  quanto ao 

recorte “ parentes” discriminados, numa amostra contendo 397 apelidos  

masculinos: 

Não-hipocorísticos: em cartas masculinas – 60 

                                   em cartas femininas – 76 

  total encontrado – 136  (34,26%)  

     .Hipocorísticos totais masculinos : 261 ( 65,74%) 

 

Hipocorísticos masculinos surgidos (na amostra de hipocorísticos, 261 

encontrados): 

- formas familiares : 43 (16,5%) 

- Reduções de nome: 54 (20,7¨%) 

- Diminutivo:  36 ( 13,8%) 

- Repetição sílaba: 27 (10,34%) 

- Aumentativo: 08 (3,06%) 
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- Redução + diminutivo: 14 (5,4%) 

- Redução da redução: 11 (4,21%) 

- Repetição + diminutivo: 01 (0,4%) 

- Diminutivo do diminutivo – 03 (1,15%) 

- Nome como hipocorístico – 04 (1,53%) 

- junção sílaba – 02 (0,8%) 

- TOTAL – 203  (77,7%) 

 

• Outras formas de apelidamento masculino 

- Sr. + redução de nome – 03 (1,15%) 

- Sr. + repetição de sílaba – 13 (5%) 

- Sr.+ apelido – 13 – (5 %) 

- Sr. + nome – 26 – ( 10%) 

- Sô + familiar – 03 (1,15%) 

TOTAL – 58 (22,3%) 

 

Total Geral de Apelidamento Masculino na Discriminação de Parentes:  

397.   

 

Para melhor visualização, registraremos os dados acima nas tabelas 02 

e 03: 
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Tabela 2 - Apelidos masculinos presentes  na amostra de parentes vivos 

discriminados nos anúncios 

Não hipocorísticos 136 

Hipocorísticos 261 

Total 397 

 

Tabela 03 

Formas hipocorísticas masculinas encontradas na amostra “parentes 

vivos discriminados”6
 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Incluem-se 58 ( cinquenta e oito) formas mistas incluindo a presença de pronomes de tratamento e 

conteúdo familiar. 

Formas familiares 43 

Redução de nome 54 

Diminutivo de nome 36 

Repetição de sílaba 27 

Redução com diminutivo 14 

Redução da redução 11 

Repetição + diminutivo 01 

Diminutivo do diminutivo 03 

Nome como hipocorístico 04 

Junção de sílabas 02 

Aumentativo 08 

Outras formas (com pronomes de tratamento ) 58 
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4.3.2 - Apelidos de Mulheres  Veiculados  em Cartas Masculinas e 

Femininas 

 Apresentamos uma breve análise dos apelidos femininos encontrados 

em cartas de anúncios de morte e de missas de ressurreição  quanto ao 

recorte “ parentes” discriminados, numa amostra contendo 270 apelidos : 

 

• Não-hipocorísticos:  em cartas masculinas -  08 

                                    em cartas femininas   – 13  

                                  Total : 21 (7,7%) 

Hipocorísticos totais encontrados:  249 (92,3%) 

• Hipocorísticos femininos surgidos: 

- formas familiares :56 (22,5%) 

- Reduções de nome:29 (11,65%) 

- Diminutivo:  25 (10,04%) 

- Repetição sílaba: 29 (11,65%) 

- Aumentativo:00 

- Redução + diminutivo: 23 (9,24%) 

- Redução da redução: 06 (2,4%) 

- Repetição + diminutivo: 00 

- Diminutivo do diminutivo – 00 

- Nome como hipocorístico – 03 (1,2%) 

- junção sílaba 02 (0,,8%) 

TOTAL:  173 (69,5%) 

• Outras formas de apelidamento feminino 
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- Dona + prenome – 29 (11,65%) 

-  Dona + redução + familiar – 03 (1,2%) 

- Dona + diminutivo – 05 (2 %) 

- Sá + apelido – 01 (0,4%) 

- Dona + apelido  + sobrenome – 01 (0,4%) 

- Dona + apelido – 30 (12,05%) 

- Dona + Sinhá – 02 (0,8%) 

- Dona + nhanhá – 01 (0,4%) 

- Sinhá – 03 (1,2%) 

- Senhorinha – 01 (0,4%) 

 Total:  76 (30,52%) 

 Desvio estatístico de 0,02% 

  

Total de Apelidamento Feminino  Presente no Parâmetro Parentes –  270  

 

 Para melhor visualização, registramos nas tabelas 04 e 05 os dados 

acima revelados: 

  

Tabela 04–Apelidos femininos  presentes  na amostra de parentes vivos 

discriminados nos anúncios 

Não hipocorísticos femininos 13 

Não hipocorísticos masculinos 08 

Total 21 
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Tabela 05 

Formas hipocorísticas femininas encontradas na amostra “parentes vivos 

discriminados” 

Formas familiares 56 

Redução de nome 29 

Diminutivo 25 

Repetição de sílaba 29 

Redução da redução 06 

Nome como hipocorístico 03 

Junção de sílabas 02 

Outras formas 76 

  

 

 

4.4 - Discriminação de Cartas Avaliadas por Ano 

 

 A tabela 06 nos apresentará o número de cartas avaliadas para homens 

e para mulheres em todo o corpus estudado.   São 1167 documentos 

apresentando  1173  óbitos. 

 

Tabela 6 – Discriminação de cartas por ano ( 1937- dez. 2011) 

Ano Homem  Mulher Ano Homem Mulher 

1937 01 00 1941 01 00 

1942 02 00 1944 05 07 

1945 06 05 1946 14 08 

1947 06 07 1948 09 09 

1949 04 03 1950 02 01 

1951 01 03 1952 04 03 

1953 01 01 1954 01 00 
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1955 03 00 1956 00 01 

1957 01 01 1958 00 00 

1959 00 01 1960 06 01 

1961 03 22 1962 01 33 

1963 01 00 1964 02 01 

1965 13 09 1966 16 13 

1967 03 10 1968 00 00 

1969 00 01 1970 00 00 

1976 01 00 1977 02 00 

1978 04 02 1979 11 10 

1980 27 25 1981 24 14 

1982 09 12 1983 12 02 

1984 12 10 1985 08 03 

1986 03 05 1987 08 05 

1988 09 05 1989 21 14 

1990 12 10 1991 15 10 

1992 17 12 1993 03 01 

1994 21 14 1995 03 06 

1996 08 09 1997 05 02 

1998 03 04 1999 11 15 

2000 13 11 2001 15 09 

2002 16 10 2003 10 17 

2004 13 12 2005 08 09 

2006 12 09 2007 06 13 

2008 08 05 2009 08 07 

2010 84 81 2011 59 48 
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 Em todo o corpus, apenas  quarenta documentos pertencem à cidade de 

Mariana-MG, o que comprova o risco de desaparecimento deste costume 

nessa cidade. 

 A maioria dos documentos pertence a uma coleção particular  que nos 

foi emprestada para trabalho de análise de conteúdo e extração de dados, uma 

vez que o fato de  se descartarem os anúncios  leva à raridade de  anúncios 

mais antigos . 
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5– OUTROS ASPECTOS ONOMÁSTICOS DETECTADOS 

______________________________________________________________ 

 “ A vida é boa quando você tem um apelido legal 
porque ele define quem você é.  O nome faz 
lembrar.... 
Manual de Sobrevivência Escolar do Ned – 
Episódio 24 
 

 Devido à abrangência  de dados presentes no corpus e à necessidade 

de se delimitar um tema para a dissertação,  outros aspectos de identificação 

onomástica  não foram abordados nesta pesquisa.  Nós os consideramos tão 

importantes quanto o uso dos hipocorísticos e pretendemos continuar nossa 

análise em futuro breve, em novo curso de pós-graduação, na elaboração de 

artigos para revistas acadêmicas e na apresentação de comunicações em 

encontros, congressos, seminários e outros  eventos.  Entre os aspectos 

percebidos, podemos citar: 

 - presença de profissões como atributos identificadores dos indivíduos, 

principalmente os que foram gerados a partir de status acadêmico: doutor, 

farmacêutico, advogado, padre, engenheiro, professora, diretor/a, entre outros; 

 - presença muito frequente de atributos  vinculados a locais de trabalho, 

incluindo a Escola de Minas, a Universidade Federal de Ouro Preto, a ALCAN 

(Novellis), a Fábrica de Tecido Itaunense, a Santa Casa de Misericórdia  e a 

hierarquia de irmandades religiosas; 

 - o uso frequente dos pronomes de tratamento “dona”, seguido de 

apelido hipocorístico, prenome ou nome de família; 

 - o uso frequente dos pronomes de tratamento “ Senhor” e suas 

derivadas “ Sinhô e “Sô” , seguidos de apelido hipocorístico  ou nome de 

família; 

 - presença de mais de um apelido para homens; 

 - atributo geográfico  para reconhecimento de pessoas; 

 - o uso de formas genitivadas, principalmente para as mulheres; 

 - a oralidade presente em documento impresso ( escrita de nomes e 

apelidos conforme eles são pronunciados); 

 - alterações gráfica  e fonética de  nomes e apelidos devido ao fato de o 

nome cartorial ser estrangeiro; 
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 - aspecto psicológico de bullying inconsciente da população, que o 

admite como cultural; 

 - usos de epítetos e apostos para identificação de atributos pessoais 

identificatórios; 

 - história econômica das cidades analisadas através da presença dos 

nomes das empresas locais ativas e inativas. 

 Como se percebe, o corpus  pode gerar temas de pesquisas para 

diversas áreas, o que comprova a inter e a transdisciplinaridade citadas na 

introdução desta dissertação. 
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6 -  DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 

“ A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha  ‘a 

machona’, portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, 

anca de animal de campo.  Tinha duas filhas, uma casada e separada 

do marido, Ana das Dores, a quem só chamavam a ‘ das Dores’ e 

outra donzela ainda, a ‘neném’, e mais um filho, o Agostinho’, levado 

como o diabo... 

Aluísio Azevedo  - O Cortiço 

 

 

A análise do corpus  permitiu-nos perceber que a presença de apelidos é 

tão comum para homens quanto para mulheres  nas cidades de Ouro Preto e 

de Mariana, em Minas Gerais.  Entretanto, pode-se averiguar, diante dos 

documentos avaliados,  que, principalmente a partir da década de setenta do 

século passado, os apelidos tanto para homens quanto para mulheres da 

região começaram a se tornar mais comuns nos anúncios, homens 

apresentando pseudônimos mais vinculados àquilo que Certeau ( 2011,p.57-

83) chamou de “ethos” do homem ordinário, de linguagem comum, vinculada 

ao mundo do trabalho e de outras atividades, de rua, onde uma pessoa pode 

ser “ cada um” ou “ ninguém” .  Quando esse homem começa a descrever suas 

atividades, o ambiente onde trabalha e vive, se tornando o próprio narrador de 

sua história, deixa seus resíduos nessa narrativa e  isso pode ser percebido 

dentro de várias ciências.  O nome modificado ou complementado por 

tipificações ( morador de, que trabalha em, etc.)  pode ser  um  traço da 

evolução do homem  para homem comum, conhecido, reconhecido, 

identificado, identificável.  As táticas e as estratégias  citadas por Certeau 

(op.cit.)  podem ser verificadas no evento em análise como uma forma cultural 

de continuação de hábito herdado dos antepassados que permite o 

conhecimento de fragmentos da história do outro que não se desfazem com a 

morte.  Os apelidos cabem perfeitamente dentro da “ arte do fazer”, não 

apenas argumentada por Certeau(op.cit.) , mas também por Rocha (op.cit.).  

Muitos dos apelidos aplicados aos homens têm a ver com o dia-a-dia deles ou 

com atitudes públicas que eles vieram a tomar um dia.    Os apelidos das 

mulheres, retratando uma lentidão histórica desde a Idade Média, continuam 
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vinculados  ao uso do hipocorístico embora nestes tempos de globalização 

alguma  mudança já possa ser percebida quanto a isso, porque a sua ida para 

o trabalho fora do lar e a proposta do feminismo possam ter influenciado na 

forma como elas, as mulheres, passaram a ser identificadas nos meios sociais 

em que se inseriram.  

Na amostra estudada, distinguimos que os homens são mais  apelidados 

do que as mulheres e isso pode ser resíduo da própria vivência social desses  

na história ou mesmo  da segregação doméstica dessas desde os tempos mais 

antigos, conforme já argumentado nesta pesquisa.  Essa relação pode ser 

comparada nos gráficos   a seguir, todos vinculados à amostra de pessoas 

falecidas.  O gráfico 1  apresenta a proporção de homens com apelidos 

hipocorísticos em comparação com a de homens com outros apelidos, amostra 

nomes de mortos 

 

Gráfico 1 – Percentagem de apelidos para homens  na amostra  avaliada  “homens mortos” 

 

 O gráfico 2  mostra a relação entre mulheres com  e sem apelidos 

hipocorísticos na amostra “mulheres mortas apelidadas”. 

 

 

42,8 

57,2 

homens com apelidos 

c/ hipcor.

s/hipocor.
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Gráfico 2 – Porcentagem de  apelidos de mulheres na amostra  de mulheres mortas com apelidos 

 

A leitura dos gráficos acima  pode ser melhor compreendida quando 

comparamos os dados extraídos da amostra com volume e percentagem, na 

amostra total.  Se apenas ele fosse avaliado, poderíamos imaginar que a  

nossa hipótese seria invalidada, já que o número de homens apelidados é 

maior do que o das mulheres, conforme abaixo designado: 

Total de nomes de homens seguidos de apelidos – 229  ( 34,18%) 

Total de nomes de mulheres seguidos de apelidos -  113 (22,46%) 

 Quando apreciamos a primeira divisão metodológica da amostra 

feminina, a saber, nomes com apelidos hipocorísticos e não-hipocorísticos, o 

resultado nos é bastante revelador, o que pode ser visto no gráfico 3. 

Apenas 25% das mulheres da amostra possuem apelidos que não nos 

remetem ao uso dos hipocorísticos. 

Apelidos femininos com hipocorísticos:  84 ( 74,34%) 

Outros apelidos femininos -  29 (25,66%) 

74,34 

25,66 

mulheres c/ apelido 

c/jhipoc

s/hipoc
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Quando nos reportamos  à presença ou à ausência de hipocorísticos 

diante de nomes masculinos , conseguimos perceber que há uma tendência  

de aumento no uso desses para os homens, mas ainda há a  predominância 

para as mulheres. 

 Em um corpus  composto de  1.173 documentos ( 670 masculinos e 503 

femininos) , conforme demonstrado em tabela anterior,  há uma proporção de 

quase 12% a mais de homens com apelidos do que as mulheres.  Todavia, 

quando o quesito é  o uso do hipocorístico,  fica nítida a diferença entre 

homens e mulheres, quase 32%  de diferença entre os corpora  feminino e 

masculino. Se comparados com os dados de vilas e cidades europeias  da 

Idade Média , conforme pesquisadores citados nesta pesquisa, parece haver 

uma evolução para as mulheres quanto à inclusão de outras formas de 

tipificação, além dos patronímicos ( conforme o estudo de Franco sobre  o 

Couto de Santo Tirso) 

 A análise onomástica comprova que há redução no uso das formas 

gentis para mulheres  e aumento das mesmas para os homens, principalmente 

quanto ao uso dos termos familiares mas que o tratamento carinhoso continua 

persistindo  de forma majoritária no universo feminino, mesmo com a inclusão 

das mulheres no  mundo do trabalho, no mundo do homem ordinário, e com 

consolidação do  movimento feminista.   O gráfico 3  consegue fazer que 

visualizemos a aproximação da variável entre homens e mulheres mas a 

predominância do uso delicado de apelidos para elas. As amostras utilizadas 

são específicas -  cada gênero é fundamentando na amostra já delineada por 

gênero anteriormente.  Considere-se a amostra de nomes de mortos. 
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 Gráfico 3 -  análise da variável  formas hipocorísticas para homens e mulheres, cada gênero  
se relacionando com  dados específicos com anteriormente observados .  As amostras são 
determinadas – homens apelidados com hipocorísticos nas amostras de homens e o mesmo 
para as mulheres. 

 

Comparando volume e percentagem, podemos compreender melhor o gráfico 

acima: 

Sem hipocorísticos  –   Homens - 131 (57,2%)    Mulheres  29 ( 25,66%) 

Hipocorísticos -   Homens  98 (42,8%)   Mulheres  84 (74,34) 

 Devemos compreender “ outros apelidos”  como aqueles que fogem 

completamente de qualquer proposta hipocorística analisada nessa pesquisa, o 

que não inclui as formas familiares não citadas pela raridade de ocorrência. 

 Vejamos como ocorre a evolução do uso dos hipocorísticos para 

homens e para mulheres na região em estudo: 

 

Redução do nome  masculino  - 30 ( 30,61%) x Redução do nome feminino  

– 05  ( 5,95%) 

 Nomes antigos eram mais longos ( trissilábicos e polissilábicos) 

enquanto os atuais, influenciados principalmente pela mídia, são menores.  A 

homens com
hipocorístico

mulheres com
hipocorístico

42,8 

74,34 

hipocorísticos  para homens e mulheres 

hipocorísticos  para homens e
mulheres
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redução dos nomes femininos se mantém nos nomes longos,  mas estes, em 

seu turno,  têm seu volume reduzido.   Os nomes masculinos observados 

parecem manter um padrão silábico com formas mais padronizadas capazes 

de serem reduzidos.  Uma pessoa conhecida como “Almerinda” poderá ter seu 

nome reduzido para “merinda” ou “ meri”  mas outra chamada “ Sandra” já 

encontrará dificuldade em ver o nome reduzido.  Um homem chamado Geraldo 

pode facilmente ser chamado de “Gê”  e  José naturalmente se transformará 

em “ Zé” .  Aliás, em nosso corpus, há grande volume de “zés”, “manés” e  

“chicos” , o que inflacionou  o índice deste ´padrão’ para  próximo a 29%.   

 Os nomes femininos, hoje silabicamente reduzidos,  não acomodam a 

possibilidade de redução nominal frequente. 

 

Redução  de nomes masculinos acrescida de forma diminutiva – 07 ( 

7,14%) x   Redução de nomes femininos acrescida de forma diminutiva – 

07 ( 8,33%) 

 A aproximação percentual é um forte indício que o nome masculino tem 

sofrido modificações e que o homem tem sido tratado de forma mais familiar 

hoje do que no passado.  Isso pode suscitar diversas outras  pesquisas em 

estudo, principalmente por que essa forma hipocorística tem aumentado entre 

os homens.   

Diminutivo da forma reduzida (homens)  -  04 – ( 4,1%) X  nenhum padrão 

deste tipo para mulheres. 

Um exemplo  seria: 

Antônio – Tony – Toninho  - Toniquinho, podendo surgir a forma “NIco”, 

derivada de “Tonico”. 

 De novo, percebe-se a evolução do hipocorístico para homens  enquanto 

se estabilizam outras formas hipocorísticas para as  mulheres . 

Diminutivo do nome masculino – 02 -  ( 2,04%)   X  Diminutivo do nome 

feminino  – 06 -  ( 7,14%) 
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 Os mais de 300% de diferença ocorrem devido  ao fato de que nomes 

femininos são normalmente usados no diminutivo desde quando a criança 

ainda é bastante nova, enquanto que os meninos recebem outras formas de 

denominação como vimos anteriormente e veremos ainda a seguir. 

Maria – Mariinha, Sônia – Soninha 

Geraldo – Geraldinho, Márcio- Marcinho 

 O corpus  indica que na região estudada os nomes masculinos não são 

propensos ao simples diminutivo ( aceitando-se mais diminutivo de diminutivo). 

Repetição de sílabas em nomes masculinos : 07 ( 7,14%)  X  Repetição de 

sílabas em nomes femininos: 12 ( 14,3%) 

 A repetição pode ocorrer com a sílaba inicial ou com a tônica do nome 

ou prenome.  No corpus  fica nítido que as mulheres ainda são apelidadas com 

a repetição de sílabas  de forma mais frequente do que os homens, mas isso 

pode ser explicado pelo fato de, familiarmente, nomes de mulheres sugerirem 

mais esse tipo de hipocorístico.  Pode ocorrer que a última sílaba do nome 

possa se repetir. 

Formas diminutivas masculinas  advindas de um diminutivo : 06 ( 6,12%) 

x formas diminutivas femininas  advindas de um diminutivo : 03 (3,6%) 

 Este atributo ou tipificação também nos leva a sugerir que há formas 

hipocorísticas atuais que migram dos nomes de mulheres para os dos homens. 

Aumentativo do nome:  06 ( 6,12%) 

 Este tipo de tratamento, em nosso corpus,  só ocorre para o gênero 

masculino.  Aceitá-lo como hipocorístico  é compreender que o ato de chamar o 

nome através do aumentativo pode estar vinculado a uma forma carinhosa, 

surgida de evento que engrandece ou mesmo pela motivação “ tamanho” , 

sem, todavia, haver prenúncios de preconceito ou bullying. Costuma ocorrer 

que o homem com o apelido hipocorístico no aumentativo nada tenha a ver  

com proporção de corpo ( peso, altura), mas a eventos importantes ocorridos 

na vida da pessoa. 
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Fórmulas familiares  masculinas :  25 ( 25,51%)  X  Fórmulas familiares 

femininas  :  30 ( 35,71%) 

 Conforme antigos costumes, as mulheres ainda são tratadas com termos 

extremamente familiares.  Encontramos “Fiinha”, “Neneca”, “Neném”,  “ Zinha”, 

“Benzinha”  para mulheres, entre outros apelidos.  Para homens,  Júnior, 

Juninho, Filhote, Fiote, Teteco,  entre outros. 

 

Redução + Diminutivo + Familiar – 04 ( 4,8%) – apenas para as mulheres 

 Apelido  composto inclui dois hipocorísticos,  Não foi encontrado 

documento para homens dentro dessa modalidade em nossa pesquisa.  A 

presença de pronomes de tratamento diante dos apelidos é uma forte 

tendência para se manter a relação entre a redução no diminutivo  do nome 

próprio, o que indica um tratamento familiar que pode sair do limite do lar e se 

expandir na sociedade como um todo. 

Nome masculino usado como hipocorístico:  01 (1,02%) x  Nome feminino  

como hipocorístico – 24 ( 28,6%) 

 Nomes como Terezinha, Agostinha, Martinha e outros com sílabas 

repetidas fizeram o nome feminino como hipocorístico se manter na estatística 

como uma forma pretérita de nomeação feminina enquanto um único nome 

masculino surgiu ( Agostinho). 

 

Parentes discriminados com hipocorísticos nos documentos 

 Quando nossa pesquisa se orienta para nomes de parentes vivos 

presentes nas cartas ou anúncios fúnebres analisados, observamos  esta 

estatística, configurada em tabela abaixo, quando  : 

 - nomes familiares masculinos ( 43 – 16,5%) 

 - nomes familiares femininos ( 56 – 22,5%) 
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 - reduções de nome masculinos – ( 54  - 20,7%) 

 - reduções de nomes femininos -  (29 – 11,65%) 

 - Diminutivos dos nomes masculinos – (36 – 13,8%) 

 - Diminutivos dos nomes femininos – ( 25 – 10,04%) 

 - Repetição de sílabas em nomes masculinos ( 27 – 10,34%) 

 - Repetição e sílabas em nomes femininos (29 – 11,65%) 

 - Redução de nome  masculino +  diminutivo ( 14 – 5,4%) 

 - Redução de nome feminino + diminutivo ( 23 – 9,24%) 

 - Redução da Redução masculina  ( 11 – 4,21%) 

 - Redução da Redução feminina ( 6 – 2,41%) 

 - Nome masculino  como Hipocorístico  ( 4 – 1,53%) 

 - Nome feminino como hipocorístico ( 3 – 1,2%) 

 - Junção masculina de sílabas ( 2 – 0,8%) 

 - Junção feminina de sílabas ( 2 – 0,8%) 

 - Outras formas hipocorísticas masculinas ( 12 – 4,6%) 

 - Outras formas hipocorísticas femininas ( 00 - 0%) 

 - formas compostas masculinas ( 58 – 58%) 

 - formas compostas femininas ( 76 – 76%)7 

 

 

 

 

                                                           
7
 Nas formas compostas, consideramos cem amostras para cada gênero 
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Tabela 7 -  Variáveis hipocorísticas femininas e masculinas na amostra de 

parentes vivos discriminados nos documentos 

Variáveis Feminino Masculino 

Nomes familiares 56 22,5% 43 16,5% 

Redução de nome 29  11,65% 54 20,7% 

Diminutivo 25 10,04% 36 13,8% 

Repetição de sílabas 29 11,65% 27 10,34% 

Redução + diminutivo 23 9,24% 14 5,4% 

Redução da redução 06 2,4% 11 4,21% 

Nome como Hipocorístico 03 1,2% 04 1.53% 

Junção de sílabas 02 0,80% 02 0,8% 

Outras formas8
 00 0% 12 4,6% 

Formas compostas9 76 76% 58 58% 

 

Para melhor visualização, plotaremos abaixo os gráficos relacionados 

aos dados encontrados e registrados anteriormente. 

 

 

                                                           
8
 Aumentativo de nome e formas raras e seletivas 

9
 Neste quesito, optou-se por considerar 100 amostras de cada caso 
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Gráfico 4 - Formas hipocorísticas masculinas –  variável  nomes de mortos 

 

 

Gráfico 5 – Formas hipocorísticas femininas encontradas na amostra analisada – variável  

nomes de mortos.   

 Nos  gráficos a seguir  ficam registradas as comparações hipocorísticas 

atuais em parentes vivos, o que mostra uma tendência para cartas futuras. 
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Percebe-se que há praticamente um empate quando o assunto é 

presença de hipocorísticos para homens e para mulheres em futuras cartas, 

caso elas persistam.  Os dados foram extraídos dos nomes discriminados 

como parentes vivos dos falecidos anunciados.   Em seguida, detalhamos 

os tipos de hipocorísticos femininos e masculinos que mais se salientam nesse 

quesito. 

 

Gráfico 6 –  Projeção de redução de nomes em cartas  futuras ( 29 nomes na amostra 

feminina, correspondendo a 11,65% da amostra e  54 nomes masculinos, o que corresponde a 

20,7% dos dados amostrados) 

 Os nomes masculinos  têm sido reduzidos  muito mais do que os 

femininos.   As influências midiática e da moda têm nomeado mulheres com  

palavras mais curtas em termos silábicos, mas os masculinos continuam 

longos.   Nomes antigos para homens e mulheres eram normalmente mais 

longos. 

Ex.  Ronaldo e Sônia,   William e Fátima. 

 

O gráfico 7 nos traduz como é o status  para o parâmetro “ repetição de 

sílabas” para o futuro. 

0

10

20

30

40

50

60

redução nomes
femininos

redução de nomes
masculinos



 

111 
 

 

Gráfico7 - Repetição de sílabas em nomes femininos e masculinos (  29 – 11,65% na primeira 

variável  - e  27 – 10,34% , na segunda).  Considerem-se  as devidas amostras feminina e 

masculina par amostragem 

 Percebe-se um quase empate entre homens e mulheres, como 

predominância da repetição para os homens.  Essa é outra indicação forte de 

que os homens têm  tido em relação à nomeação nos tempos atuais.   

 O gráfico 8  nos mostra qual é a condição do parâmetro “ redução de 

nome + diminutivo” para ambos os sexos na atualidade 
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Gráfico 8 -  Redução + diminutivo ( 23 nomes femininos – 9,24% da amostra feminina e 14 

nomes masculinos – 5,4% da amostra masculina) 

 O casamento da forma reduzida do nome acompanhada de um sufixo  

ainda permanece mais forte para o sexo feminino conforme análise da amostra 

estudada neste documento.   Um exemplo que pode ilustrar esse dado:  

Piedade – Dade – Dadinha. 

 A próxima variável será a redução do nome já reduzido, como no 

exemplo  “Antônio – Toninho – Toni” 
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Gráfico 09 – Redução da redução (a amostra apresenta 6 nomes femininos, equivalendo a 

2,4% dos nomes coletados na amostra feminina , e 11 nomes masculinos, respectivamente  

4,21% da amostra masculina). 

 Percebe-se nesse quesito que os homens lideram  na aplicação desse 

parâmetro onomástico.   De novo, isso pode ocorrer devido ao fato de haver 

nomes masculinos longos e/ou fáceis de serem reduzidos enquanto as 

mulheres se mantêm na lentidão do processo onomástico desde a Idade 

Média. 

 Avaliaremos, em seguida, o nome utilizado como próprio apelido 

hipocorístico. 
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Gráfico 10 – nomes utilizados como hipocorísticos ( três femininos e quatro masculinos, 

respectivamente, 1,2% e 1,53% das amostras discriminadas) 

 

Se no passado, as mulheres lideravam esse quesito, no presente os 

homens passam à frente.  Em geral, nomes como Agostinha e Terezinha se ,as 

os homens têm recebido denominações cartoriais que podem servir como 

hipocorísticas  no seu dia-a-dia mais do que as mulheres. 

 O gráfico a seguir nos apontará a incidência de nomes e apelidos 

precedidos de pronomes de tratamento comuns como “ Sr.”, “Sra.”, “Dona”, 

“Nhá”, “Sô” e etc. 
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Gráfico 11 – Nomes precedidos de diversos  pronomes  de tratamento.  Para este quesito 

admitimos  número fixo padronizado para amostras feminina e masculina ( 76 e 58, 

respectivamente), devido a  variações encontradas na análise. 

 

 As formas familiares serão registradas no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 12 -  56 formas familiares femininas (22,5% da amostra feminina com hipocorístico ) e 

43 masculinas (16,5% da amostra masculina ) . 
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Como pode ser observado, a tendência de os nomes masculinos 

sofrerem hipocoristicação atualmente  e no futuro é muito maior do que no 

passado, quando comparados com os nomes femininos.   

Em todos os quesitos analisados, percebe-se que o uso de 

hipocorísticos para nomes masculinos aumenta enquanto para nomes 

femininos se estabiliza.   Infelizmente, é impossível  amostrar a faixa etária de 

parentes vivos, já que, nos fôlderes analisados,  surgem desde trinetos a avós, 

sem indicação de idade para ambos os gêneros.  Percebe-se, entretanto, que 

nomes dos parentes vivos com epítetos “ filhos(as) de”, “ netos(as) de”  e 

outros continuam apresentando apelidos, o que nos faz inferir esta informação, 

porque os números indicam a proximidade dos hipocorísticos masculinos aos 

níveis dos femininos.  Um estudo mais aprofundado mostraria que  nas cartas 

entre  1937  a 1970, os apelidos são mais raros, tantos os hipocorísticos 

quanto os não hipocorísticos, material para outra pesquisa. 
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CONCLUSÕES 

_______________________________________________________________ 

A cada momento, você descobre uma personagem nova, 

não se sabe quantos somos nessa imensa cozinha, indo 

e vindo em Kudgiwa; a conta nunca fica certa, pois uma 

personagem pode ter diversos nomes, conforme o caso, 

pode ser designada pelo primeiro nome, pelo apelido, 

pelo sobrenome ou pelo patronímico e, também, por 

coisas como “ a viúva de Jan” ou “ o atendente do 

cerealista”...é sobre isso que se deseja obter mais 

informações... 

Ítalo Calvino – Se um viajante numa noite de inverno 

  

Ainda há muito para se estudar quando o tema é onomástica, 

principalmente quando  se pensa no campo da antroponímia.   Muitos tipos de 

documentos oferecem material vasto para análise de nomes e pseudônimos 

mas a maior parte deles pertencem a arquivos registrados e de difícil acesso 

para pesquisadores que necessitam  manusear  informações.  Os anúncios 

analisados nesta dissertação são públicos e descartáveis, volantes como a 

folkcomunicação os conceitua.  Todavia, sempre estiveram ao nosso alcance  e 

discriminando informações referenciais importantes para a pesquisa 

onomástica e linguística como um todo sem chamarem a atenção dos 

acadêmicos e, pela sua descartabilidade, muito se perdeu em termos de 

informações.  Além de variáveis diacrônicas como mudanças de tratamento, 

fonéticas e ortográficas,  neles estão impressas  marcas culturais que revelam 

costumes coletivos antigos, advindos de épocas pretéritas como a Idade 

Média, por exemplo.   Com tanta riqueza de dados, fica difícil para o 

pesquisador trabalhar com todos ao mesmo tempo, obrigando-o a optar pela 

filtragem de informação e  pela fragmentação do corpus. 

 Conforme escrevemos no início deste trabalho, as questões culturais 

podem surgir de elementos pequenos e talvez negligenciados, mas, se 

levarmos em conta o documento  citado de Tião Rocha, perceberemos que há 

cultura em qualquer detalhe naquilo que é feito e mantido pelo povo, com 

anuência da própria temporalidade e da multidisciplinaridade e da 
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interdisciplinaridade  presentes  nas pesquisas do campo de ciências humanas 

e sociais.   

A proposta de que as mulheres eram antroponimicamente tratadas de 

forma mais gentil do que os homens partiu de observação geral do corpus 

como um todo, mas logo se descortinou uma nova realidade social – as 

mulheres  estão mudando sua própria história e deixando  de ser apenas 

aquelas criaturas que na Idade Média e em outras épocas não possuíam bens, 

não trabalhavam fora do lar nem tinham independência social e financeira.  A 

mudança dos hábitos familiares parecem destituir  o uso das formas 

diminutivas nos apelidos femininos e aumentar o das sílabas duplicadas e o 

tratamento familiar propriamente dito. 

 Os homens vencem em disparada no campo da onomástica quando  a 

questão é o uso de apelidos não-hipocorísticos.  Todavia, percebeu-se na 

análise deste corpus  uma forte tendência de, no futuro, serem tratados da 

mesma forma como as mulheres no quesito “ uso de hipocorísticos”.  Na 

análise estatística desta pesquisa, fica claro que os hipocorísticos masculinos 

ditos atuais ( e que vão aparecer em documentos futuros caso o documento se 

mantenha nas duas cidades em estudo)  estão em maior volume quando  se 

trata de redução do nome, redução da redução do nome, uso do próprio nome 

como hipocorístico , aumentativos e formas diminutivas advindas de formas 

diminutivas.   

 A hipótese de que as mulheres recebem mais tipificações 

antroponímicas hipocorísticas   do que os homens se mantém, quando 

analisamos tanto os nomes das pessoas falecidas quanto os das outras 

pessoas presentes nos documentos avaliados.  As denominações intimamente 

familiares representam uma fração significativa desses apelidos.   

 Foi possível perceber que, havendo preservação no futuro, as mulheres 

continuarão tipificadas com hipocorísticos com maior  frequência do que os  

homens,  mas a pesquisa aponta para a tendência de se caminhar para um  

empate uma vez que cresce o uso do hipocorístico também para os homens.  

Essa indicação é representada pelo corpus de apelidos em parentes 

apresentados nas cartas.   

 Além  de comprovarmos a nossa hipótese , percebemos que na região 

estudada, o processo de apelidar uma pessoa sofreu modificação.  
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Curiosamente, as pessoas ainda não perderam o hábito da tipificação  que 

começa  ainda nos primeiros dias de vida do indivíduo.  Ao contrário do 

passado, o que mais influencia hoje o ato do apelidar alguém não é mais a 

igreja,  mas a mídia.  Quanto às questões do gênero (masculino x feminino), 

homens continuaram com processo mais abrangente de apelidamento, mas 

admite-se agora que também recorre-se ao “apelidamento gentil”  para o sexo 

masculino enquanto que as mulheres mantêm-se na lentidão do processo, 

embora um pouco mais evoluídas por diversas razões já analisadas nesta 

pesquisa. 

 Retornando aos princípios  culturais indicados por Tião Rocha (op.cit.) 

na introdução desta dissertação e  a Foucault que nos apresenta os conceitos 

de  conveniência, emulação, analogia e  a simpatia, ambos vinculados à 

questão do nome ( e do apelido), perguntas nos surgem na conclusão de nossa 

pesquisa: será que podemos considerar a grande frequência de apelidos na 

região citada, principalmente  os não hipocorísticos-masculinos ( 58%)  um 

grande bullying coletivo?  Como podemos avaliar a aceitação natural de 

apelidos depreciativos  como se fossem normais em uma população inteira? As 

famílias não se sentem temerosas em anexarem  ao nome do parente falecido 

ou nos dos  vivos apelidos que suscitam ironias, piadas ou interpretações 

jocosas aos documentos públicos.  Muitas vezes, é esse apelido depreciativo 

que mais chama a atenção  porque uma mulher será conhecida como “ mãe do 

fulano, que possui um apelido jocoso” ( mãe de Pirigoso,  pai de Cadeião, irmã 

de Chulé).  Será que, semanticamente, o próprio apelido depreciativo não pode 

ser considerado pela população como afetivo ou visto com gentileza?  Pode 

ocorrer que aos olhos dos acadêmicos  os nomes sejam estranhos,  mas aos 

do nomeador seja  uma referência carinhosa (  chamar o filho de “Au Au” 

porque ele gostava de cachorro) .  Cabe ao reino da semântica discutir até 

onde o significado do apelido pode ou não ser depreciativo e como se avalia a 

depreciação, uma vez que mesmo o hipocorístico pode se traduzir negativo 

para alguns indivíduos ( Nega, Neneca, Titica, Inha).    

 A primeira sensação que temos quando analisamos sem rigor os 

apelidos é a de que os homens da região sempre foram vítimas de apelidos 

jocosos e negativos mas quando avaliamos a reação que as pessoas locais 

têm diante desses apelidos, percebe-se a naturalidade como eles são tratados, 
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o que nos conduz a admitir  que a teoria de tipificação de Berger & Luckmann 

aqui citada é importante para a interpretação do que se passa na nossa 

sociedade.  

 Apenas para complementação de nosso estudo, reiteramos a 

necessidade de se investir mais no estudo antroponímico uma vez que há 

muita pesquisa no campo da toponímia, inclusive na local. 

 Não nos foi possível analisar  o tema sob diversos critérios mesmo 

porque  o aprofundamento daria origem a diversas pesquisas com a mesma 

profundidade.  Quanto ao critério sociolinguístico, a amostra não nos forneceu 

dados suficientes para analisarmos as variáveis como idade, status  social,  

situação econômica, avaliando que nas duas cidades avaliadas, qualquer 

pessoa recebe o mesmo tratamento fúnebre quanto a este aspecto 

documental.  Não é possível precisar  as variáveis com segurança, exceto a 

questão de pertencimento   geográfico e  profissional, ainda assim nos 

remetendo a pessoas já mortas há muito tempo  e decididamente presentes no 

documento.   Vale, todavia, acrescentar que um trabalho de campo mais 

profundo pode  nos permitir  uma pesquisa sociolinguística  importante e da 

qual carecemos no mundo acadêmico.  

 Para responder às questões incluídas nessa conclusão, afirmamos que  

o corpus merece outros focos de pesquisa,  o que convida essa pesquisadora a 

manter-se no propósito de continuar usando o mesmo para outros estudos 

futuros.   Por fim,  repetimos a informação de que o corpus inédito só pode ser 

utilizado com a anuência da autora. 
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ANEXOS 

 

1 - Pequena biografia de Leite de Vasconcelos 

José Leite de Vasconcelos Cardoso Pereira de Melo( 1858-  1941)   

Mais conhecido como “ Leite de Vasconcelos”,  foi um dos principais vultos dos 

séculos XIX e XX, fundador e primeiro diretor do atual Museu Nacional de 

Arqueologia,  naquele tempo denominado Museu Etnográfico Português.  Suas 

pesquisas abrangem praticamente todas as áreas em que “ o homem 

português” poderia ser abordado, inclusive hoje, e  podemos, assim, confirmar 

a presença de sua influência nos estudos de filologia, linguística, literatura, 

etnografia, numismática, arqueologia, etc. 

Uma de suas primeiras publicações, em 1881, se denominava “ Tradições 

Populares Portuguesas” .  Seguida a essa, escreveu “ Portugal Pré-histórico” e 

depois defendeu a sua tese no curso de medicina  - “ A Evolução da 

Linguagem”.  

Em 1893, fundou a revista “ O Arqueólogo Português”  e, em 1897, “ As 

Religiões da Lusitânia”.  Em 1889, criou “ A Revista Lusitana”, dando 

continuidade aos estudos da cultura portuguesa.   

No campo da filologia, preocupou-se  com o estudo da antroponímia.    

A ideologia que cerceia a sua obra pode ser assim resumida, nas suas próprias 

palavras: ‘achamo-nos indissoluvelmente associados ao passado.’   Pare Leite 

de Vasconcelos, é estudando o passado que o homem consegue entender o 

seu presente e a sua história.   Vale ressaltar a opinião de Encarnação (2008) 

de que Leite de Vasconcelos, hoje, é incontestavelmente interdisciplinar.   

Autores afirmam que o hábito de observar pequenas coisas ao redor e,  em 

seguida, escrever sobre os mesmos, levaram Leite de Vasconcelos a estudar 

atos  culturais de Portugal, tornando-se o arqueólogo da cultura por excelência. 

Os estudos da antroponímia ainda veem, em Leite de Vasconcelos, um dos 

expoentes desse campo, o que comprova a hipótese de que  a ausência de 
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estudos mais profundos sobre a onomástica  hoje em dia se deve ao fato de 

não haver muitos estudiosos nesse campo.  Além disso, os linguistas que ainda 

estudam a onomástica, se baseiam fundamentalmente na análise de nomes de 

família, seguindo a proposta do português.  Outros ícones do campo também 

têm origem portuguesa 
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2– Cópia em Inglês da música Aubrey – utilizada na epígrafe 

Aubrey 

Bread 

And Aubrey was her name, 
A not so very ordinary girl or name. 
But who's to blame? 
For a love that wouldn't bloom 
For the hearts that never played in tune. 
Like a lovely melody that everyone can sing, 
Take away the words that rhyme it doesn't mean a thing. 

And Aubrey was her name. 
We tripped the light and danced together to the moon,  
but where was June. 
No it never came around. 
If it did it never made a sound, 
Maybe I was absent or was listening to fast, 
Catching all the words, but then the meaning going past, 

But God I miss the girl, 
And I'd go a thousand times around the world just to be 
Closer to her than to me. 

And Aubrey was her name, 
I never knew her, but I loved her just the same, 
I loved her name. 
Wish that I had found the way 
And the reasons that would make her stay. 
I have learned to lead a life apart from all the rest. 
If I can't have the one I want, I'll do without the best. 

But how I miss the girl 
And I'd go a million times around the world just to say 
She had been mine for a day. 

Composição: D.Gates / Kipahulu  

traduzida por Anaynwagalo 

 

 

 

 

 

http://letras.terra.com.br/bread/
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3 – Cartilha virtual com nomes para bebês 

Apoio: 

 

 

 

 

 

Nossa lista de Nomes de Bebês contêm nomes não-compostos,  
na cor rosa para as meninas, e na cor azul para os meninos. 

 
Estamos sempre atualizando nossa lista de Nomes de Bebês,  

e aqui você vai encontrar nomes de origem brasileira,  
antigos ou bíblicos, americanos ou europeus, exóticos e místicos. 

 
Se você procura o significado do nome escolhido, dê uma olhada 

no site www.kalabalians.com (em inglês),  
que você vai encontrar mais de 5000 significado de nomes. 

  

A B C 

Abda 

Abigail 

Acácia 

Adalgisa 

Adeilce 

Adelaide 

Adélia 

Adriana 

Agnes 

Aida 

Aidée 

Aime 

Aimée 

Aira 

Aisla 

Alana 

Alanis 

Alaíde 

Alba 

Albertina 

Alcina 

Alcione 

Aldete 

Alécya 

Alessandra 

Alena 

Alenis 

Aléssia 

Alexa 

Aarão 

Abdala 

Abdemis 

Abel 

Abelardo 

Abraão 

Acácio 

Adalberto 

Adamastor 

Adão 

Adauto 

Ademar 

Adib 

Adolfo 

Adriano 

Aécio 

Aelington 

Agnaldo 

Alan 

Alberico 

Alberto 

Alceu 

Alcir 

Aldo 

Alencar 

Alessandro 

Alessio 

Alex 

Alexsander 

Badia 

Barbara 

Bartira 

Beatriz 

Bela 

Belinda 

Berenice 

Bernadete 

Berta 

Betânia 

Beth 

Beverly 

Betina 

Bianca 

Blanca 

Brenda 

Brigida 

Brigite 

Brisa 

Bruna 

Balbo 

Baldoc 

Basilio 

Batista 

Benicio 

Benito 

Benjamin 

Bento 

Bernardo 

Billy 

Bolivar 

Bonifácio 

Bosco 

Brad 

Brás 

Brayan 

Brendon 

Breno 

Brian 

Bruce 

Bruno 

Cacilda 

Camila 

Candida 

Carla 

Carlota 

Carmela 

Carmem 

Carol 

Carole 

Carolina 

Cassandra 

Cassia 

Cassiane 

Catarina 

Cecile 

Cecília 

Celene 

Celeste 

Célia 

Celina 

Chantal 

Charlote 

Chaylla 

Chiara 

Cibele 

Cintia 

Clara 

Clariana 

Clarissa 

Caetano 

Caim 

Caiã 

Caio 

Caique 

Camilo 

Carlito 

Carlos 

Carmelo 

Casimiro 

Cassio 

Cauê 

Cécil 

Célio 

Celso 

Cesar 

Charles 

Chris 

Christian 

Cid 

Cirano 

Cirilo 

Ciro 

Claudio 

Cleber 

Clésio 

Clície 

Clovis 

Conrado 

http://www.kalabalians.com/
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Alexandra 

Alice 

Alicia 

Aline 

Alison 

Alriana 

Alzira 

Amalia 

Amanda 

Amelia 

América 

Ana 

Anabel 

Anabelle 

Ananda 

Anastácia 

Andréa 

Andressa 

Anete 

Angela 

Angélica 

Angelina 

Anita 

Antonia 

Antonieta 

Antuérpia 

Aparecida 

Araci 

Ariane 

Ariene 

Arisla 

Arissa 

Arlette 

Arminda 

Aryana 

Astrid 

Audrey 

Adelinda 

Assunção 

Audrey 

Augusta 

Aura 

Aurelia 

Alfredo 

Alfeu 

Almir 

Aluisio 

Alvaro 

Altamir 

Amadeu 

Amauri 

Américo 

Amin 

Amâncio 

Amilcar 

Amir 

Amon 

Anat 

André 

Andrew 

Angel 

Angelo 

Anibal 

Anselmo 

Antero 

Anthony 

Antonio 

Arlindo 

Apolo 

Aquiles 

Aristoteles 

Armando 

Arnaldo 

Arthur 

Ary 

Atanasio 

Atilio 

Augusto 

Aurelio 

Ayram 

Ayrton 

Cláudia 

Cleide 

Clélia 

Cléo 

Cleonice 

Cleonir 

Cleopatra 

Cleuza 

Clotilde 

Conceição 

Constance 

Corina 

Cristiane 

Cristina 

Constantino 

Cornelio 

Cosme 

Crigor 

Cristian 

Cristiano  

D E F 

Dafnee 

Daisy 

Dalia 

Dalita 

Dalva 

Danelise 

Daniela 

Dan 

Daniel 

Danilo 

Dante 

Damiano 

Dario 

David 

Eda 

Edênia 

Edilia 

Edimary 

Edimercia 

Edmagna 

Edith 

Ebion 

Ed 

Eder 

Edilson 

Ediraldo 

Edmilson 

Ednei 

Fábia 

Fabiana 

Fabiane 

Fabíola 

Fabrícia 

Fany 

Fátima 

Fabian 

Fabiano 

Fabio 

Fabricio 

Fausto 

Fauzer 

Feliciano 
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Debora 

Deidre 

Delia 

Denise 

Diana 

Dilma 

Dinah 

Dinorah 

Dolores 

Dominique 

Doris 

Doroty 

Dulcineia 

Dunia 

Decio 

Demétrio 

Denis 

Deoclides 

Dercio 

Dereck 

Deusdete 

Diego 

Dieter 

Dilson 

Dimas 

Diogo 

Dionisio 

Dirceu 

Domingos 

Dorival 

Douglas 

Durval 

Edna 

Eduarda 

Edwirge 

Egle 

Elaine 

Elen 

Elena 

Eleonora 

Eliane 

Elida 

Elide 

Elisa 

Elisabeth 

Elisiana 

Elke 

Else 

Eloisa 

Elvira 

Elza 

Emanuele 

Emilia 

Emmeline 

Eneida 

Erenilda 

Erica 

Erlaine 

Erminia 

Estela 

Ester 

Eugenia 

Eulalia 

Eunice 

Eva 

Evangelina 

Evelyn 

Evelyne 

Edson 

Eduardo 

Edvaldo 

Eivaldo 

Elias 

Eliezer 

Eliseu 

Eloy 

Elton 

Emerson 

Emil 

Emilio 

Enio 

Estevão 

Eric 

Erinaldo 

Ernani 

Ernesto 

Ettore 

Eugenio 

Eurico 

Euzebio 

Evair 

Evandro 

Everaldo 

Fenicia 

Fernanda 

Filomena 

Fiona 

Flávia 

Flaviana 

Flora 

Franciely 

Francini 

Françoise 

Frederica 

Fúlvia  

Felicio 

Felinto 

Felipe 

Felix 

Fernando 

Firmino 

Firmo 

Flavio 

Francisco 

Franz 

Frederico 
Fúlvio 

G H I 

Gabriela 

Gardênia 

Geralda 

Germana 

Geilsa 

Geny 

Georgia 

Gilda 

Gina 

Gioconda 

Giovana 

Giselda 

Gisele 

Gislaine 

Gabriel 

Gaspar 

George 

Geraldo 

Gerd 

Germano 

Gerson 

Gesualdo 

Getúlio 

Giacomo 

Gian 

Giancarlo 

Gianfranco 

Gil 

Haidee 

Hanna 

Heide 

Helen 

Helena 

Helga 

Heloisa 

Heriette 

Hilda 

Hortência 

Harley 

Haroldo 

Hector 

Helder 

Heitor 

Helio 

Helmut 

Henri 

Heraldo 

Herbert 

Herculano 

Hercules 

Hermano 

Heron 

Iasmim 

Idiene 

Ilana 

Ilce 

Indira 

Inês 

Ingrid 

Imaculada 

Inara 

Iolanda 

Ione 

Iracema 

Iraídes 

Irene 

Ibrahim 

Ícaro 

Igino 

Igor 

Ilário 

Ilton 

Inacio 

Irineu 

Isaac 

Isaias 

Ismael 

Israel 

Iuri 

Ivan 



 

134 
 

Giulia 

Giuliana 

Giulliane 

Gladis 

Glaucia 

Glória 

Gorete 

Graça 

Grace 

Gracia 

Graziela 

Gudrun 

Gilberto 

Gilson 

Gilvan 

Giovani 

Glauco 

Gregory 

Guido 

Guilherme 

Guilhermino 

Gustavo 

Hidelbrando 

Homero 

Honorio 

Horacio 

Hugo 

Humberto 

Irina 

Iris 

Isabel 

Isabela 

Isadora 

Isis 

Isolda 

Ivana 

Ivani 

Iverly 

Ivete 

Ivna 

Ivonete 

Ivone 

Izilda 

Ivich 

Ivo  

J K L 

Jacilei 

Jade 

Jacqueline 

Jaimerina 

Janaina 

Jandineia 

Janete 

Janey 

Jaqueline 

Jasmim 

Jeane 

Jennifer 

Joana 

Joelle 

Johanna 

Jordana 

Josefina 

Joselma 

Josie 

Joyce 

Jucilene 

Judith 

Julia 

Juliana 

Julieta 

Jurema 

Jussara 

Jacques 

Jaime 

Jair 

Jairo 

James 

Jason 

Jean 

Jefferson 

Jeremias 

Jesus 

João  

Joaquim 

Joel 

Joelmir 

Johanes 

Johann 

John 

Johnny 

Jonas 

Jonathan 

Jorge 

José 

Josualdo 

Josué 

Judas 

Julio 

Juscelino 

Justo 

Kalliope 

Kamilla 

Karen 

Karina 

Karyne 

Kate 

Katherina 

Kátia 

Kédma 

Kelly 

Kênia 

Kristen 

Klaus 

Keid 

Keith 

Kennedy 

Kenneth 

Kenzo 

Kevin 

Kleber 

Kleiton 

Laila 

Lais 

Lara 

Larissa 

Lavinia 

Lauanda 

Laura 

Laylla 

Laysa 

Leda 

Leila 

Lenemar 

Lenise 

Lenora 

Lesley 

Letícia 

Lidia 

Liége 

Ligia 

Lilian 

Liliana 

Liliane 

Linda 

Lindsey 

Liney 

Lis 

Lisete 

Lisley 

Lismara 

Lívia 

Lolita 

Loredana 

Lorena 

Lorraine 

Louise 

Ladislau 

Laercio 

Laerte 

Lauro 

Leandro 

Leo 

Leon 

Leonardo 

Levi 

Lineu 

Livio 

Lorenzo 

Louis 

Lourival 

Lucas 

Luciano 

Lucio 

Luigi 

Luis 

Luke  
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Luana 

Luce 

Lúcia 

Luciana 

Luciane 

Luciene 

Lucila 

Lucília 

Lucivane 

Lucy 

Ludmila 

Ludicea 

Luiza 

Lurdes 

Luzia 

M N O 

Mabel 

Madalena 

Magali 

Magda 

Maira 

Maitê 

Malka 

Malú 

Manuela 

Mara 

Marcela 

Marcia 

Margarete 

Margareth 

Margarida 

Maria 

Mariana 

Mariane 

Maricy 

Marieli 

Márjore 

Marilda 

Marilena 

Marilia 

Marilisa 

Marilu 

Marina 

Marinela  

Maris 

Marisa 

Marise 

Maristela 

Marjorie 

Marlene 

Marli 

Maciel 

Manoel 

Mantovaine 

Marcel 

Marcelo 

Marciano 

Marcilio 

Marcio 

Marco 

Marcos 

Mariano 

Marino 

Mario 

Martin 

Massimo 

Mateus 

Matias 

Mauricio 

Mauro 

Max 

Maximiliano 

Michel 

Miguel 

Milton 

Moacir 

Moises 

Mohsen 

Morris 

Murilo 

Nadia 

Naiara 

Nair 

Nancy 

Natália 

Natasha 

Nayara 

Naylla 

Nayma 

Nayra 

Néia 

Neuza 

Nicia 

Nicole 

Nilda 

Nilva 

Nina 

Ninke 

Nivia 

Noemia 

Norma 

Nuria 

Nairon 

Narciso 

Natan 

Natanael 

Nelio 

Nelson 

Nereo 

Nevio 

Newton 

Ney 

Nicolas 

Nilton 

Nivaldo 

Odessa 

Odete 

Odila 

Odília 

Ofélia 

Olga 

Olides 

Olinda 

Olímpia 

Olivia 

Ondina 

Oraides 

Otávia 

Otília 

Odair 

Odécio 

Odherban 

Odilon 

Odilson 

Odir 

Odorico 

Oduvaldo 

Olavo 

Olegário 

Olivier 

Onofre 

Orfeu 

Orides 

Orlando 

Omar 

Oscar 

Osias 

Osmar 

Osni 

Osório 

Oswaldo 

Otacílio 

Otaviano 

Otavio 

Otelo 

Otoni 

Otto 

Oton 

Ozeias 

Ozias 
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Marta 

Martina 

Marucia 

Matilde 

Maura 

Maureen 

Mayã 

Mayara 

Maysa 

Melania 

Melayne  

Melissa 

Milane 

Milena 

Milene 

Mircia 

Mirela 

Miriam 

P Q R 

Pamela 

Paola 

Patricia 

Paula 

Paulete 

Pedrina 

Pedrita 

Persia 

Perla 

Petra 

Petrúcia 

Pia 

Pietra 

Pilar 

Poliana 

Priscila 

Próspera 

Prudencia 

Pablo 

Pascoal 

Patrick 

Paulo 

Pedro 

Percival 

Peter 

Petrucio 

Pierluigi 

Pierpaulo 

Piero 

Pio 

Plácido 

Plinio 

Procopio 

Quenia 

Quitéria 
Quentin 

Quincas 

Quirino  

Rafaela 

Raissa 

Raquel 

Rebeca 

Regina 

Rejane 

Renata 

Riane 

Rita 

Roberta 

Roclides 

Rogeria 

Romana 

Rosa 

Rosali 

Rosalia 

Rosamaria 

Rosana 

Rosangela 

Rosaria 

Roseane 

Roseli 

Rosicler 

Rossandra 

Ruth 

Rafael 

Raimundo 

Ralf 

Ramon 

Randolpho 

Ráriton 

Raul 

Reginaldo 

Reinaldo 

Renato 

Ricardo 

Roberto 

Robson 

Rodney 

Rodrigo 

Roger 

Rogerio 

Romero 

Romeu 

Romulo 

Ronaldo 

Roney 

Roni 

Roque 

Rossélio 

Rubens 

S T U 

Sabine 

Sabrina 

Salete 

Salvador 

Salvio 

Sandro 

Taciana 

Talia 

Talita 

Tadeu 

Tarcisio 

Teobaldo 

Ulla 

Urania 

Ursula 

Ubaldino 

Ubaldo 

Ubirajara 
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Samanta 

Samia 

Samira 

Sandra 

Sarah 

Sarina 

Selma 

Sharon 

Sheeva 

Sheila 

Shirley 

Sibele 

Sibila 

Silmara 

Silvana 

Silvia 

Simone 

Sioma 

Sofia 

Solange 

Sonia 

Sophia 

Soraia 

Stefane 

Stefania 

Stephanie 

Stela 

Suédia 

Sueli 

Sumaia 

Susan 

Suzana 

Suzel 

Suzete 

Samir 

Samuel 

Sante 

Saul 

Sebastião 

Sebastian 

Sergio 

Sidney 

Silas 

Silvain 

Silvano 

Silverio 

Silvio 

Sócrates 

Stefano 

Sunny 

Tamara 

Tania 

Tatiana 

Telcilene 

Teodora 

Teresa 

Téri 

Thais 

Thauany 

Thayná 

Thelma 

Tiana 

Ticiana 

Tricia 

Tônia 

Tunia 

Teodoro 

Thales 

Theo 

Theophilo 

Theseo 

Thomas 

Timoteo 

Torquato 

 Ursulina  Ulisses 

Ulpiano 

Umbelino 

Umberto 

Urbano 

Uriel 

V X Y 

Valderez 

Valdinea 

Valentina 

Valeria 

Valeska 

Vanderleia 

Vanessa 

Vani 

Vania 

Vanusa 

Vera 

Veralice 

Veridiana 

Veronica 

Virginia 

Vitoria 

Valentino 

Valdir 

Valmir 

Vanderley 

Vasco 

Venâncio 

Venceslau 

Vicente 

Vinicius 

Vitor 

Vivaldo 

Vladimir 

Vlamir 

Xaquira 

Xaukia 

Xênia 

Xavier Yara 

Yanna 

Yasmin 

Yolanda 

Yole 

Yone 

Yose 

Yago 

Yan 

Yasson 

Yglésio 

Yuki 

Yuri 

Yuso  
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Vivian 

Viviane 

W Z 

Walquiria 

Wanda 

Wanderleia 

Wanessa 

Wendy 

Wilma 

Wagner 

Wald 

Waldir 

Wallace 

Walter 

Wander 

Wando 

Washington 

Weblen 

Wellington 

Welson 

Wesley 

Willian 

Wilson 

Wolf 

Zaira 

Zarifa 

Zelia 

Zelinda 

Zelita 

Zenaide 

Zenilde 
Zenir 

Zilá 

Zilda 

Zilena 

Zilma 

Zita 

Zora 

Zoraide 

Zulmira 

Zyndal 

Zacarias 

Zélio 

Zenóbio  

Zeus 

Ziraldo 

Zozimo 
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4 – CD com todas as cartas do corpus 

5 – CD com elementos audiovisuais utilizados na pesquisa. 
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