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A Teoria dos Nomes- como assim defino e considero a forma 
linguística identificadora dos seres animados e inanimados que 
circulam pelo meio-ambiente geral, qualquer que seja a natureza, da 
área, terrestre ou aquática, hoje já se encontra sedimentada, em suas 
bases e fundamentação. Tanto se escreveu a respeito, tanto já se  
discutiu ao longo de todos estes anos sobre o tema, que me parece 
supérfluo definir o que ja era antes, em termos de critérios 
funcionais; ou seja, algo sobre o que não se teoriza- mas, apenas se 
aplica: o nome a algo ou a alguém. Ainda hoje há aqueles que 
discutem a essência do nome questionando sua aplicação aos 
indivíduos, no sentido de identificá-los segundo normas 
estabelecidas pela sociedade, dentro de uma formulação já 
conscientizada: Pedro, João, José, Maria, etc... 

A linguagem revelada-usada é isto: pelo sistema linguístico 
em uso, está disponível a qualquer análise combinatória de seus 
traços pertinentes. Por vezes, isto pode ser contestado, pelo 
distanciamento da forma primária de seu foco de origem, 
dificultando o seu reconhecimento. Sabe-se que o afastar dos seus 
dois pontos consideráveis, o da partida e o da chegada (em termos de 
conhecimento), numa linha reta de ocorrências possíveis, por 
inacessível aos dois grupos de usuários (significado), a conversão 
para outra linguagem ficará bastante prejudicada; isto porque os 
signos respectivos torna-se-ão vazios sem alcance de uso. Nem a 
providência linguística da origem, de onde vieram, de que grupo de 
usuários recebem o formato linguístico considerado ideal, será 
explicável, em determinadas circunstâncias. Parece-me assim, que a 
contribuição maior que pude conferir ao estudo dos nomes foi a 
interpretação da toponímia, ou da etno-toponímia, no léxico do 
português brasileiro. Com isto, procuro definir uma postura, ou a 
presença metodológica do estudo dos nomes, na fronteira do 
conhecimento lexical. É o que discutiremos neste evento. 


