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A variação ausência vs presença de artigo definido diante de antropônimos talvez seja uma das 
características sintáticas do português brasileiro mais prontamente identificáveis como sendo 
de caráter regional. Desde a análise realizada por Callou & Silva (1997) com os dados do projeto 
NURC (da década de 1907) até hoje, diversos autores já se debruçaram sobre esse fenômeno 
da sintaxe do português e que coloca a variedade brasileira num local privilegiado de pesquisa, 
uma vez que a maioria das línguas do mundo se dividem em rejeitar categoricamente a presença 
de artigos nesse contexto (tais como o inglês e francês) ou exigir a presença do mesmo (como 
o catalão e grego). Baseando-se na metodologia do projeto NURC (SILVA, 1996) e no trabalho 
de Callou & Silva (1997), foram realizadas novas entrevistas sociolinguísticas em quatro das 
capitais brasileiras pesquisadas à época – duas do Nordeste e duas do Sudeste – com o intuito 
de elaborado um corpus a partir dessas entrevistas e delinear o estado atual dessa variação no 
português. Com isso, foi possível traçar um comparativo entre os dois momentos dessas 
comunidades de fala e, dessa forma, analisar se há indícios de mudança linguística, num estudo 
em tempo real (LABOV, 1994). Os dados foram codificados de acordo com características 
linguísticas e sociais e analisados estatisticamente através da plataforma R Studio®. Os 
resultados sugeriram que há de fato no português brasileiro duas gramáticas distintas no que diz 
respeito ao funcionamento dos sintagmas nominais com antropônimos: um sistema em que a 
ausência parece ser categórica (falantes nordestinos) e um outro em processo de mudança para 
implementação da presença do artigo (falantes sudestinos). Uma outra conclusão importante é 
que, tal como já hipotetizavam Callou & Silva (1997), quanto mais ao norte do Brasil – e mais 
antiga a colonização – menores são as frequências de artigos diante de antropônimos. Traçando 
uma paralelo dos achados advindos dos testes estatísticos com a teoria da defasagem colonial 
como enunciada por Marckwardt (1958, 1964), e comparando esse traço sintático do português 
brasileiro com arcaísmos em diversos territórios linguísticos do inglês como Tristão da Cunha 
(SCHREIER, 2019) e Nova Zelândia (TRUDGILL, 1999), pode-se inferir que esse fenômeno 
sintático variável no português do Brasil corrobora a hipótese de haver uma desaceleração nos 
processos de mudança em curso no momento em que há uma “fratura” de uma comunidade de 
fala, e a língua dos falantes que se distanciaram do local de origem retém traços arcaicos que 
não mais existem na metrópole.  
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Gráfico 1 – Frequência de artigos definidos diante de antropônimos  

em capitais brasileiras em dois tempos  
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A inovação antroponímica é um fenômeno de grande difusão no Brasil. Ao que indicam 

as pesquisas, esse é um fenômeno que se apresenta de forma mais recorrente após o primeiro 
quarto do século XX. Nesse estudo, desenvolveremos argumentos em favor da hipótese de que 
a inovação antroponímica brasileira tenha uma relação intrínseca com a formação étnica, social, 
econômica e política da população. Assim, buscamos demonstrar como a escravidão e os 
eventos ocorridos entre 1888 e 1889 poderão ser considerados relevantes para a mudança no 
sistema antroponímico brasileiro. Essa história se inicia com o apagamento dos nomes africanos 
como parte do processo de subjugação de negros cativos, já que o batismo de cativos foi o 
veículo principal da imposição da antroponímia luso-judaico-cristã, através do domínio da 
Igreja Católica sobre os registros civis, no Brasil colônia e Império (Hébrard, 2000). 
Metodologicamente, levantamos dados de pesquisas de linguistas e de historiadores em 
registros paroquiais (através do método onomástico, cf. Ginzburg, 1991) acerca do uso de 
prenomes entre escravos e livres, em várias regiões do país, datados entre o século XVIII e 
XIX. Esses dados demonstraram que, até o final do século XIX, não havia diferença entre os 
prenomes mais comuns para negros e brancos e que, até esse período, a inovação antroponímica 
parece ser fenômeno irrelevante. Partindo, então, dessas evidências, buscamos demonstrar, a 
partir de dados demográficos, que, após a abolição, cresce a população negra e parda, sobretudo 
nos estados do nordeste e sudeste, que continua a perpetuar os usos da antroponímia tradicional. 
Porém, após 1930, essa população seria, majoritariamente, responsável por imprimir o 
incremento de prenomes inovadores, considerando algumas evidências como a maior 
frequência desse tipo de prenomes nos estados mais negros e pardos do país e como a existência 
de fenômeno similar entre a população afrodescendente norte-americana. Constatamos que, 
hoje, incide sobre os prenomes inovadores uma marca pejorativa, em uma evidente associação 
ao preconceito de classe e ao preconceito racial. Apontamos também para o papel da influência 
imigrante, já que seus nomes (prenomes e sobrenomes) foram preservados no processo 
imigratório no Brasil. Mas a contribuição imigrante também tem implicações na estatização dos 
registros civis, decorrente de uma demanda para que os casamentos e nascimentos de filhos de 
imigrantes não católicos fosse reconhecido pelo Estado brasileiro. Apesar da resistência da 
Igreja católica, em 1888, ainda no Império, o registro civil passou a ser controlado pelo Estado. 
Tanto a população imigrante, como a população negra e parda puderam, a partir de então, 
usufruir de maior liberdade para exercer a escolha dos nomes de seus descendentes. Com a 
Proclamação da República marca-se o momento histórico de maior ruptura do Brasil com o 
lusitanismo, quando surgem movimentos para a construção de uma identidade nacional (Fiorin, 
2009) e quando prenomes de origem indígena passam a integrar de forma mais significativa a 
antroponímia no Brasil. Mesmo com maior liberdade de escolha, o batismo continua sendo um 
grande difusor dos prenomes cristãos, no entanto, a maior adesão dos afrodescendentes às 
religiões de matriz africana e a incidência de prenomes oriundos da antroponímia francesa, via 
contato cultural, acabam por demarcar uma maior abertura do sistema antroponímico brasileiro, 



que se fará sentir de forma mais profunda a partir de 1930, que se faz sentir tanto pela 
incorporação de prenomes de outras tradições, quanto pela criação de prenomes tipicamente 
brasileiros.  
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