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Com base em estudos desenvolvidos desde 2007, com aportes de corpora variados que 
abarcam mais de 20 mil registros de prenomes brasileiros, esse estudo tem por finalidade, 
apresentar caminhos para a construção de saberes acerca da história do léxico antroponímico 
brasileiro. Para além de uma proposta de agenda para estudos de natureza sócio histórica dos 
nomes de pessoa no Brasil, apresentamos também uma investigação sobre dados do século XIX 
que conduzem a considerações relevantes sobre a chamada revolução antroponímica que teria 
lugar no segundo quarto do século XX.  

Ao tratar da tradição e inovação em dados baianos do século XIX, esse estudo consolida 
dados de pesquisas já empreendidas, o que resulta em expor a face mais conservadora da 
antroponímia oitocentista em oposição à crescente abertura para inovação que se dará no século 
XX. É inequívoca a afirmação de que antroponímia brasileira é ainda carente de descrição, tanto 
do ponto de vista sócio histórico, quanto dos pontos de vista lexicológico e lexicográfico.  

Existem inúmeras perguntas a serem respondidas acerca de como se constituiu 
historicamente o sistema antroponímico no Brasil, sobre as quais também pesam as 
contribuições de diferentes sistemas onomásticos em camadas sociais desiguais e, ainda, as 
contingências demográficas da difusão do português no país. Para além disso, os materiais 
lexicográficos de que dispomos, essencialmente três: Nascentes (1952), Machado (1981) e 
Guérios (1983), por retratarem, maiormente, a antroponímia tradicional, estão longe de dar 
conta dos nomes de pessoas em uso no território nacional, cuja feição inovadora é inegável, 
embora, parcamente explorada pelas pesquisas científicas.  

Assim, é nosso objetivo não só demonstrar o quanto ainda há a ser feito, mas também 
trazer a tentativa de oferecer uma pequena contribuição para aqueles que desejam percorrer esse 
caminho.  

A constituição histórica do léxico antroponímico brasileiro faz parte de um longo e 
laborioso processo e, como pudemos perceber, nessa pesquisa, nunca se manteve estacionária 
e que continua o seu curso de renovação, considerando motivações e influências diversas.  

É, pois, diante desse quadro de pluralidade e de mudança, jamais registrado em nenhuma 
obra lexicográfica, que se coloca o desafio para a descoberta da história do léxico 
antroponímico brasileiro; destarte, acreditamos que será a partir do cruzamento entre 
informações de cunho sócio histórico e de cunho lexicológico, com o auxílio das contribuições 
lexicográficas, que a poderemos alcançar. 
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Resumo: 
Nomear pessoas é algo comum em diversas comunidades de línguas orais, prática esta já 
identificada também em diversas comunidades de línguas de sinais em todo mundo (DAY, 
SUTTON-SPENCE, 2010). O signo linguístico utilizado na atribuição de um nome na Língua 
Brasileira de Sinais – Libras – é formado de acordo com as características visuais dessa língua 
e denomina-se “sinal de nome”. No interior das comunidades surdas os sinais atribuídos às 
pessoas podem funcionar como uma forma de batismo e são tão significativos que tendem a 
sobrepor o uso dos nomes oficiais (RECH, SELL, 2019, 2020). Baseando-se nas observações 
de diferentes motivações utilizadas no momento da atribuição de um sinal de nome, este 
trabalho tem por objetivo iniciar uma discussão a respeito dessas motivações e de indícios de 
mudança linguística na atribuição desses sinais. Como referencial teórico adotou-se a 
perspectiva  Sócio-Onomástica de Van Langendonck (2007) e os estudos de Börstel (2017) que, 
a partir das respostas oriundas de um questionário online, classificou 737 sinais de nomes da 
Língua de Sinais Sueca nos seguintes tipos: a) Aparência – sinais que indicam a aparência visual 
do portador; b) Pessoais – indicam o caráter ou os atos do portador; c) Nome – estão 
relacionados com o nome na língua oral; d) Antecedentes – sinais que indicam algum aspecto 
histórico do nomeado e; e) outros – sinais que não se enquadram em nenhuma outra categoria. 
Entre os achados de Börstel (2017), destaca-se uma maior identificação de sinais de nomes 
ligados à aparência pessoal para as mulheres, e sinais de nomes relacionados à personalidade e 
comportamento atribuídos aos homens. Além disso, o pesquisador identificou uma mudança 
nas motivações ao longo do tempo, com sinais de aparência sendo substituídos por sinais de 
personalidade/comportamento principalmente entre as mulheres surdas. Para cumprir o 
objetivo elencado, esse trabalho analisou 70 sinais de nomes de pessoas ouvintes residentes nos 
três estados que compõem a Região Sul do país, sendo 22 do Rio Grande do Sul, 32 de Santa 
Catarina e 16 do Paraná. O recorte estudado faz parte do corpus de uma pesquisa de doutorado 
em andamento, a qual investiga o sistema antroponímico da Língua Brasileira de Sinais. O 
instrumento de coleta foi um questionário online e a questão analisada foi “Você certamente 
tem um sinal em Libras. Por que seu sinal é realizado dessa forma?”. Conjuntamente, foi 
analisado o ano de recebimento do sinal de nome. Sendo assim, os dados foram agrupados 
por décadas (1980-1989, 1990-1999, 2000-2009 e 2010-2020). Como resultados preliminares 
apresentamos as seguintes considerações: 1) Maior incidência de sinais de nomes atribuídos 
dentro de um contexto afetivo nas três primeiras décadas; 2) Maior incidência e sinais 
atribuídos dentro de um contexto profissional ou educacional nos anos de 2010-2020; 3) 
Pequeno número de sinais formados a partir da inicial do nome nos anos de 1980-1989; 4) 
Mudança na forma de nomear a partir dos anos de 2010, com pouca incidência de sinais de 
nomes formados a partir da inicialização do nome na Língua Portuguesa e 5) Uma possível 
preferência de nomear sem a utilização da inicialização no Rio Grande do Sul em todas as 
décadas analisadas. Como conclusão, este estudo preliminar parece apontar para uma 
tendência no período analisado ao não uso da inicialização do nome na Língua Portuguesa. 
Isso pode estar ligado à valorização da língua de sinais e da cultura surda proveniente do 



crescente avanço nos estudos surdos das últimas décadas. Cientes da necessidade de 
ampliação do número de informantes, espera-se que esse estudo contribua com as discussões 
relativas à sociantroponomástica das línguas de sinais.  
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A Onomástica, ramo da Linguística que se dedica ao estudo dos nomes próprios, “[...] quer se 
direcionem para as suas origens, quer para os seus processos de formação, quer para a sua 
organização no léxico das línguas e também no meio social” (RODRIGUES, 2016, p. 13), 
divide-se em pelo menos duas grandes vertentes: a Antroponímia, voltada para os nomes de 
pessoas, e a Toponímia, voltada para os nomes de lugares. O presente estudo se circunscreve 
no âmbito da Toponímia, intentando explorar uma abordagem construcional da caracterização 
morfológica e semântica dos dados. A Morfologia Construcional é um modelo proposto por 
Booij (2005; 2010), que tem repercutido no Brasil por meio de estudiosos, como Soledade 
(2013, 2018b), Gonçalves e Almeida (2014), Gonçalves (2016), Simões Neto (2017; 2018; 
2019) e Tavares da Silva (2019). A proposta se orienta pelo entendimento de que o 
conhecimento que o falante tem da sua língua passa pela estruturação do constructicon, um 
acervo de construções (pareamentos de forma e significado) organizado por redes metafóricas 
e metonímicas, integrando-se, nesse sentido, aos paradigmas teóricos da Gramática de 
Construções (GOLDBERG, 1995; 2006) e da Linguística Cognitiva (LAKOFF, 1987; 
LANGACKER, 1987). Com relação aos estudos onomásticos, a abordagem construcional é 
ainda incipiente, por assim dizer. Alguns exemplos de trabalhos em que a Morfologia 
Construcional foi aplicada aos nomes próprios são os de Rodrigues (2016; 2019; 2020a; 2020b), 
Simões Neto e Soledade (2018) e Soledade (2018a), que trabalharam com a formação de nomes 
de pessoas. Quanto aos nomes de lugares, desconhece-se tal orientação. Assim, este trabalho 
procura apresentar uma análise introdutória de topônimos da cidade de Salvador/BA 
instanciados pelos padrões construcionais [Beco de/a(s)/o(s) Ni]TOPj e [Alto de/a(s)/o(s) Ni]TOPj. 
Alguns exemplos são: Alto do Cabrito, Alto do Peru, Alto do Coqueirinho, Beco da Agonia, 
Beco das Quebranças, Beco dos Calafates, Beco dos Artistas, Beco de Dom Carlos e Beco do 
Mingau. Esses topônimos mencionados podem ser considerados como casos de compostos 
sintagmáticos do tipo [NprepN]N, à luz de Ribeiro e Rio-Torto (2016). Para essas autoras, os 
compostos sintagmáticos são aqueles que apresentam padrões de estruturação que decorrem da 
lexicalização de uma estrutura sintagmática usual na língua, sem que haja qualquer atipicidade, 
como acontece nos compostos morfossintáticos [NN]N (navio-escola), [VV]N (vaivém) e [AA]N 
(claro-escuro), em que os conectivos desaparecem nos compostos lexicalizados. Para além da 
discussão do estabelecimento de esquemas construcionais relacionados aos padrões [Beco 
de/a(s)/o(s) Xi]TOPj e [Alto de/a(s)/o(s) Xi]TOPj, este trabalho busca discutir a questão da herança 
semântica (BOOIJ, 2017; SOLEDADE, 2018b; SIMÕES NETO, 2018) atinente a esses 
padrões, observando como os elementos variáveis contribuem semanticamente para esses 
constructos. Por exemplo, Dorea (2006) comenta que o Beco do Mingau recebeu esse nome, 
pois o local era ponto de venda da iguaria, assim como o Beco de Dom Carlos alude ao fato de 
o Coronel Dom Carlos Baltazar da Silveira ter morado nele. Esses dois casos evidenciam uma 
categorização metonímica, nos termos cognitivistas. No primeiro caso, uma atividade que se 
realizava no local é focalizada para designar o local por completo e, no segundo, a morada de 
uma figura ilustre é focalizada, em detrimento de todos os outros moradores da região. A partir 
de mais exemplos, esta apresentação explicita como a metáfora e a metonímia podem atuar na 
criação e na fixação de topônimos. 
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