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Resumo:  

A presente reflexão tem por objectivo descrever as mudanças ocorridas na antroponímia 
recente — dos séculos XX e XXI — de Portugal, mormente por efeito de importação de nomes 
de origem estrangeira. Mais especificamente, são analisados alguns dos reflexos que a inclusão 
de nomes de origem brasileira e eslava têm no acervo antroponomástico Português e na 
ampliação renovada deste.  

A reflexão aqui empreendida inscreve-se numa perspectiva história, na medida em que 
tem por escopo as alterações operadas na antroponímia portuguesa na sequência da entrada em 
vigor do Acordo Ortográfico de 1990, cotejando as variantes gráficas anteriores e posteriores 
a este, e a variação e mudança registadas por força da aquisição, nos anos mais recentes, da 
nacionalidade portuguesa por parte de cidadãos estrangeiros. Para os nomes de fonte brasileira 
é ainda tido em conta o seu percurso histórico no Brasil, ao longo do século XX. Ademais, a 
investigação em sociolinguística tem amplamente comprovado que a interação entre as línguas 
e os universos socioculturais que as usam é intrinsecamente bilateral, pelo que os reflexos destes 
na língua não podem deixar de se fazer sentir, num mosaico de construções antroponímicas e 
de configurações formais que espelham a diversidade humana dos usuários, actantes e suportes 
dos idiomas.  

A metodologia usada para averiguar o influxo de prenomes não portugueses no acervo 
onomástico de Portugal recorre a dados oficiais disponíveis, nomeadamente do Instituto de 
Registos e Notariado de Portugal — cf. https://www.irn.mj.pt/IRN/ e do INE-DGPJ/MJ-
Aquisição e Atribuição da Nacionalidade Portuguesa. Tais dados são correlacionados com os 
dados dos fluxos migratórios recentes, colectados na PORDATA, os quais revelam uma 
acentuada procura por Portugal de cidadãos brasileiros e eslavos, e uma inclusão crescente 
destes no país de acolhimento pelo qual optaram. Os dados relativos ao Português do Brasil são 
compilados nos acervos do IBGE, nomeadamente no Censo Demográfico de 2010 
(https://censo2010.ibge.gov.br/nomes/), e no https://dicionariodenomesdobrasil.com.br/, com 
as entradas cadastradas até 28.04.2020. 

Os dados analisados mostram que é intensa a renovação de nomes próprios registada 
em Portugal, e que esta se traduz por uma enorme flexibilidade ortográfica, que por certo 
procura respeitar a identidade cultural e societal dos seus portadores, tanto mais relevante 
quanto em contexto de migração. 

Os dados convocados contradizem, pois, uma representação que persiste, e que tinha 
razão de ser em tempos idos, mas não no presente, de que a antroponímia de Portugal se 
encontra(ria) fechada à renovação, o que não ocorre mais. 
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Resumo:  
Se se considera o termo revolução como transformação ou mudança sensível, ver-se-á que é 
aplicável ao processo incidente sobre a atribuição do nome próprio personativo no Brasil, um 
dos vários ocorridos no sistema onomástico pessoal no devir histórico da língua portuguesa 
(Santos 2003). Uma virada de marcada inovação, fincada no resvalamento de um quadro 
assinalado pelo peso da tradição ibérica e pelo forte controle e influência do Catolicismo 
Romano, a outro, o de um desbotamento dos laços exclusivos com a cultura colonizadora e o 
desvencilhamento das orientações tradicionais da religião, dando azo à emergência de uma 
considerável massa de novidades antroponímicas ― geradas mediante procedimentos 
neológicos arrolados por Monteiro (2002) e devidamente exemplificados por Soledade (2012, 
2019, 2020) ―, jamais absoluta ou quantitativamente dominante, mas indubitavelmente 
significativa. Até fins do séc. XIX, a ars nominandi brasileira parece manter-se em um nível de 
conservadorismo, mas passa a sofrer significativas mudanças a partir de inícios do séc. XX, em 
duas frentes, provavelmente sucessivas: (i) um movimento direcionado a uma maior fixação na 
composição e ordenação do nome completo e na transmissão geracional dos sobrenomes (cf. 
Lopes e Soledade 2018); (ii) o surgimento de novos prenomes e, a partir deles, novos esquemas 
construcionais antroponímicos. A emergência dessa aluvião de novidades parece ter sido 
ocasionada, como assinalam Simões Neto e Soledade (2018), por uma necessidade de 
particularização e reconhecimento (pessoal e coletivo) da própria identidade, materializada na 
atribuição de formas nominativas alheias ao arcabouço antroponímico até então imposto pela 
cultura dominante, representada pelo braço eclesiástico e pelo braço europeu. Ligada a essa 
causa, pode-se conjecturar a ação (de maior ou menor intensidade, a depender do recorte 
temporal considerado) de pelo menos dez catalizadores que atuaram solidariamente na 
implementação, desenvolvimento e êxito da dita revolução antroponímica, processada durante 
todo o séc. XX, aqui listados em ordem cronológica crescente: a difusão dos registros civis, em 
detrimento da exclusividade primitiva dos registros eclesiásticos; os movimentos migratórios e 
imigratórios; o advento e difusão do rádio e televisão; o aggiornamento do Catolicismo 
Romano; o êxodo rural e a urbanização; a universalização da escolarização (leitura); uma maior 
abertura à língua e cultura dos Estados Unidos; o laxismo da legislação civil e da prática de 
julgamento da aceitabilidade; a diminuição do número de católicos e, sobretudo, da prática 
religiosa; a globalização. Mais que uma guinada de 360º nas normas de atribuição do nome 
próprio personativo, o fluxo de mudança processado no português brasileiro parece ser mais 
um caso de revolução de possibilidades. Ou seja, não se altera substancialmente a força da 
presença dos prenomes tradicionais, mas sim, abrem-se as portas para o ingresso de formas 
neológicas no sistema de nomeação, através de moldes morfolexicais até então a ele alheios ou 
com produtividade pouco expressiva. Com isso, a onomástica pessoal brasileira toma para si 
uma nova roupagem (os neologismos), mas sem abandonar a indumentária anterior (os 
prenomes tradicionais, sempre em alta). O escopo da comunicação será sintetizar algumas 
considerações e hipóteses sobre essa transformação operada no sistema antroponímico 
brasileiro. O rol de detalhes atinentes ao tema mostra quão multifacetado e movediço ele é, 
demandando, por conseguinte, uma sistemática atenção por parte da linguística brasileira, como 
a que se vislumbra no projeto Dicionário de Nomes do Brasil 
(https://dicionariodenomesdobrasil.com.br/). 
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No período colonial, quando cerca de 12,5 milhões de africanos foram sequestrados e 
trazidos para a América portuguesa, transformados em mercadorias e sujeitos ao domínio 
e poder de uma minoria branca, muitas foram as nefastas consequências imediatamente 
sofridas pelos negros. Além da privação de liberdade, da perda dos laços de família e dos 
horrores da viagem, os escravizados sofreram o apagamento de suas identificações 
individuais, a começar pela atribuição de uma numeração, que era anotada nas listas de 
embarque, nos navios negreiros, seguida pela substituição de seus nomes africanos por 
prenomes cristãos, em língua portuguesa, quando da imposição do batismo, já em terras 
portuguesas (Pereira; Gonçalves, 2019). A despeito de todas as estratégias utilizadas pelo 
colonizador para separar os escravizados que tinham uma origem comum, de modo a 
desestimular as rebeliões, os negros resistiram e consolidaram novos laços de família, 
construindo novos perfis sociais na diáspora. Uma vez inseridos no sistema colonial, os 
escravizados passavam a exercer determinados trabalhos, de acordo com as necessidades 
do colonizador e com os atributos e aptidões que já traziam consigo, ou que eram 
estimulados a aprender e a praticar. Escravizados e libertos precisaram adaptar-se às 
condições, normas e condutas estabelecidas pelo colonizador branco. Nesse sentido, o 
aprendizado de ofícios mais especializados representou uma possibilidade de ascensão, 
que podia representar a autonomia dos libertos e a obtenção da manumissão para os 
escravizados que, trabalhando ao ganho, mediante o sistema de coartação, tinham a 
possibilidade de ficar com um percentual relativo aos ganhos auferidos com seu trabalho. 
Desse modo, ganhadores e artesãos na zona urbana, bem como os trabalhadores 
especializados na zona rural, a exemplo dos caldeireiros, ferreiros e taxeiros estão entre 
os novos perfis socioculturais que representam também formas de resistência na América 
portuguesa. Dentre os ofícios mais especializados, majoritariamente exercidos por negros 
e mestiços, estão os de barbeiro e parteira. As atividades desses agentes práticos de saúde 
eram vitais na dispersão da colônia em que o trabalho dos licenciados não chegava a 
atingir a todos os recantos (Russell-Wood, 2005). Neste trabalho, tem-se como objetivo 
a análise dos processos e práticas de nomeação da população de negros cativos e forros 
na América portuguesa, adotadas pelos colonizadores, processos esses que refletem os 
aspectos socioculturais acima mencionados. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi 
estabelecida, inicialmente, uma análise filológica que, aliada aos estudos de 
antroponímia, busca selecionar e estudar os epítetos que foram comumente acrescentados 
aos prenomes dos negros no período colonial, conforme evidencia a documentação 
consultada, um corpus composto por 6 documentos manuscritos coloniais de teor notarial, 
pertencentes aos Livros do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia, os quais estão 
reunidos em 5 livros já editados e disponíveis online. Os estudos filológicos, aliados à 
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pesquisa linguística, na perspectiva da Onomástica (Dick, 1992), mostram que a formação 
de epítetos possuía diferentes motivações, fatos esclarecidos após a pesquisa. Dentre as 
conclusões a que se chega, é possível observar, através de diversos epítetos, que o 
propósito principal é o de identificar o escravizado no contexto coletivo e classificá-lo 
como mercadoria, para determinar sua natureza e aptidão para o trabalho. Compreendem-
se, desse modo, aspectos importantes da sociedade escravagista, por meio dos quais se 
podem tecer relações diretas entre as condições de vida na colônia e as práticas sociais 
excludentes e perversas com que ainda têm de lidar negros e mestiços em nossa sociedade.  
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