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RESUMO 

 

O objetivo principal deste trabalho é investigar as relações linguísticas entre o nome social de 

pessoas transgêneros e o nome artístico de artistas drag queens do estado de Rondônia com o 

prenome desses sujeitos, tentando estabelecer ligação entre questões culturais/sociais e 

linguísticas. Como objetivos secundários, investigou-se se ocorre estilização ortográfica das 

renomeações, se seguem padrões sonoros do Português Brasileiro ou se inspiram em padrões 

silábico-entoacionais estrangeiros. O estudo tem caráter quantitativo e qualitativo, com um 

corpus de 50 nomes sociais de pessoas transgêneros e cinco nomes artísticos de artistas drag 

queens, que se dispuseram, voluntariamente, a responder a um questionário online via 

plataforma Google.doc. Os nomes sociais e artísticos foram analisados com base em teóricos 

que ancoram a análise linguística morfológica e fonológica, questões identitárias e 

antroponímicas. Procedeu-se, também, um levantamento acerca das motivações para a escolha 

dos nomes sociais ou artísticos por partes dos sujeitos colaboradores da pesquisa. No contexto 

morfossintático, constatou-se que as pessoas transgêneros preferem ser tratadas com o 

determinante que representa sua nova identidade de gênero; as artistas drag queens “parecem” 

não demonstrar tal preocupação. No que tange à identidade morfológica entre as renomeações 

e os prenomes, 65% das travestis e mulheres-transexuais, 90% dos homens-transexuais e 80% 

das artistas drag queens adotam nomes sem identidade morfológica com o prenome. Em relação 

aos processos formadores de antropônimos, embora a maioria das renomeações não apresente 

identidade morfológica com os prenomes, quando essa identidade se faz presente o processo 

mais utilizado é a derivação, seguido da braquissemia e da flexão. Em relação à ortografia, 81% 

dos nomes adotados são usuais do Português Brasileiro; desses, 58% são nomes dicionarizados, 

observando-se que 36% desses nomes dicionarizados são estilizados ortograficamente ou 

adotados a partir de variantes dicionarizadas de nomes consagrados. A adoção de nomes de 

origem estrangeira é bem menos utilizada, compondo apenas 11% das renomeações. Em relação 

aos padrões fonológicos, a maioria das renomeações (89%) segue padrões silábicos do 

Português Brasileiro. Quanto à inspiração para escolha dos nomes sociais por pessoas 

transgêneros, 56% dos participantes tiveram alguma inspiração para a escolha do novo nome e 

em relação à inspiração para escolha do nome artístico das artistas drag queens, 60% tiveram 

alguma inspiração. No que tange às questões linguísticas relacionadas à identidade de gênero, 

as pessoas transgêneros marcam, na representação linguística do seu nome social, 

distanciamento da identidade de gênero que lhe fora atribuída socialmente ao nascimento, com 

a qual não se identificam. Desse modo, as pessoas transgêneros reforçam o seu pertencimento 

e sua afirmação identitária, classificam-se, nomeiam-se, marcam a própria personalidade, 

exercendo o poder da própria escolha e tomando para si a autoridade, que, na maioria dos grupos 

sociais, é exercida por outrem, especialmente pelos genitores. 

Palavras-Chave: Identidade; Linguística; Gênero; Antropônimos; Processos 

Morfofonológicos; Transgênero; Drag Queen. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this work is to investigate the linguistic relations between the social name 

of transgender people or the artistic name of drag queens artists from the State of Rondônia 

with the first name of these subjects, trying to establish a connection between cultural/social 

and linguistic issues. As secondary objectives, it was investigated if there is orthographic 

stylization of the renamings and if they follow sound patterns of Brazilian Portuguese or are 

inspired by foreign syllabic-intonation patterns. The study is quantitative and qualitative and 

consists of a corpus of 50 social names and five artistic names collected from transgender people 

and drag queens artists, who volunteered to answer an online questionnaire available on the 

Google.doc platform. The social and artistic names collected were analyzed from theorists who 

anchor linguistic analysis, morphological and phonological, identity and anthroponimic issues. 

A survey was also conducted, based on the motivations for choosing social or artistic names by 

the collaborating subjects of our research. In the morphosyntactic context, involving the use of 

determinants, transgender people whose social names have been analyzed prefer to be treated 

with the determinant they understand to represent their new gender identity and the drag queens 

artists do not seem to show such concern. Regarding the morphological identity between 

renames and first names, 65% of transvestites and transgender women, 90% of transgender men 

and 80% of drag-queen artists adopt names without morphological identity with the first name. 

Regarding the anthroponymous forming processes, although the most of the renamings do not 

have morphological identity with the first names, when this identity is present, the most used 

process is the derivation, followed by brachissemia and flexion. Regarding the spelling of 

adopted names, 81% of the names are usual in Brazilian Portuguese, and of these, 58% are 

dictionary names, although 36% of these dictionary names are orthographically stylized or 

adopted from dictionary variants of established names. Regarding the adoption of names of 

foreign origin, they are much less used, composing only 11% of the renaming. Regarding 

phonological patterns, the majority of renamings (89%) follow syllabic patterns of Brazilian 

Portuguese. Regarding the inspiration for the choice of social names by transgender people, 

56% of the participants had some inspiration for the choice of the new name and, in relation to 

the inspiration for the choice of the drag queens artists, 60% had some inspiration. Regarding 

language issues related to gender identity, transgender people participating in this research mark 

in the linguistic representation of their social name a distancing from the gender identity that 

was socially attributed to them at birth, an identity with which do not identify themselves. Thus, 

in this linguistic representation marked in the social name, transgender people reinforce their 

belonging and identity, classifying, naming, marking their own personality, exercising the 

power of their own choice and taking for themselves the authority that in most social groups is 

exercised by others, especially the parents. 
 

 

Keywords: Identity; Linguistics; Gender; Anthroponyms; Morphophonological processes; 

Transgender; Drag Queen. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Esta Dissertação de Mestrado se dedica a investigar as relações linguísticas entre o 

nome social de pessoas transgêneros ou o nome artístico de artistas drag queens com o prenome 

desses sujeitos. 

Como objetivos secundários, pretendemos investigar se as renomeações trazem marcas 

de identidade linguística e marcas de identidade de gênero de sujeitos da comunidade de 

transgêneros e de artistas drag queens rondonienses, tentando estabelecer ligação entre questões 

culturais/sociais e linguísticas. Pretendemos, ainda, analisar os processos morfológicos 

envolvidos na formação dos nomes sociais ou artísticos, bem como investigar se ocorre 

estilização ortográfica das renomeações e se elas seguem padrões sonoros do Português 

Brasileiro ou se inspiram em padrões silábicos-entoacionais estrangeiros. Além disso, 

intentamos conhecer as motivações para a escolha dos nomes sociais ou artísticos por pessoas, 

respectivamente, transgêneros e artistas drag queens do estado de Rondônia. 

Nossa hipótese é a de que, ao escolher o próprio nome, a pessoa transgênero procura 

torná-lo uma representação linguística que marca sua nova identidade e, por isso, pode haver 

uma relação entre o nome social e a nova identidade de gênero. No que tange à escolha do nome 

artístico de artistas drag queens, nossa hipótese é a de que o nome artístico adotado marca a 

expressão e a funcionalidade de gênero das personagens. Além disso, trabalhamos com a 

hipótese de que o nome social e o nome artístico podem apresentar uma identidade morfológica 

com o nome civil (por exemplo, troca do feminino pelo masculino do mesmo nome e vice-

versa), bem como com a hipótese de que as estilizações ortográficas e inspirações estrangeiras 

agradam as pessoas que mudam de nome, em virtude da identidade ou da funcionalidade de 

gênero.  

 Nosso estudo nasce, assim, do anseio de conhecer os aspectos linguísticos e sociais que 

envolvem a adoção de nomes sociais por pessoas transgêneros ou de nomes artísticos por 

artistas drag queens que, por questões de identidade de gênero ou de atividade profissional, 

desejam adotar um nome diferente de seu prenome.  

Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para os estudos antroponímicos, bem 

como para o debate linguístico e sociocultural, que envolvam a adoção de nomes sociais ou 

artísticos desses sujeitos. 

O estudo empreendido tem caráter tanto quantitativo quanto qualitativo e se constitui de 

um corpus de 50 nomes sociais e cinco nomes artísticos coletados, respectivamente, dentre 
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pessoas transgêneros (travestis, mulheres-transexuais e homens-transexuais) e artistas drag 

queens do Estado de Rondônia que se dispuseram, voluntariamente, a responder a um 

questionário online, disponibilizado na plataforma Google.doc, após os trâmites legais, parecer 

e aprovação favorável do Comitê de Ética e Pesquisa da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, em consonância com a Resolução 466, do Conselho Nacional de Saúde. 

Este trabalho desdobra-se em seis seções. Na primeira, fazemos uma breve revisão dos 

estudos relacionados à Lexicologia e sobre antropônimos - tomando em consideração os 

conceitos teóricos de ortônimos e suas vertentes de alônimos - e sobre o esvaziamento 

semântico dos antropônimos, numa perspectiva diacrônica. Alem disso, realizamos um 

levantamento do panorama atual dos estudos antroponímicos no Brasil, com fulcro em 

pesquisadores da área da Onomástica, tais como Guérios (1981), Dick (1990, 2000), Mexias-

Simon e Oliveira (2004), Amaral (2008), Soledade (2012), Simões Neto (2014, 2017), dentre 

outros pesquisadores que empreenderam estudos sobre a temática de nomes personativos e a 

suas relações culturais, linguísticas e sociais, no que se refere a nomeações. 

Na segunda seção, desenvolvemos uma revisão do aporte teórico que fundamenta a 

análise morfológica, considerando autores como Camara Jr. (2011 [1997], 2011 [1973]), 

Monteiro (1978, 2002 [1944]), Basilio (1987, 2010), Kedhi (2000, 2003), Zanotto (2006), 

Rocha (2008, 2012), Silva e Koch (2012), Cunha e Cintra (2017), Massini-Cagliari (1992, 1999, 

2010, 2011); quanto ao fundamentos para a análise fonológica, apoiamo-nos em estudiosos 

como Camara Jr. (2011 [1970]), Massini-Cagliari (1992, 1999, 2010, 2011) Seara (2011), Bisol 

(2014 [1996]), Roberto (2016), de forma a ancorar a nossa análise sob o viés linguístico. 

Na terceira seção, abordamos os referenciais teóricos que versam sobre identidade, com 

especial atenção à relação identidade e diferença, a partir das lições de Silva (2003, 2017), 

Woordward (2017), Candau (2002). Tratamos, ainda, da identidade linguística, gênero e teorias 

sobre performatividade e identidade de gênero, com fulcro em teorias das identidades como as 

apresentadas por Butler (1990, 1999, 2000, 2011) Louro (1997, 2003, 2017), Jesus (2010, 

2012), Bruns e Pinto (2003), Bento (2017) visto que tais identidades estão diretamente 

vinculadas às questões que norteiam nossa pesquisa 

 Na quarta seção, apresentamos os aspectos metodológicos, cujos procedimentos 

amparam a nossa coleta de dados, a metodologia analítica do corpus e os aspectos legais que 

regem pesquisas que envolvem seres humanos, em cumprimento ao que determina a Resolução 

466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. 

Na quinta seção, apresentamos os questionamentos feitos aos nossos colaboradores e 

colaboradoras e, por fim, o corpus coletado. 
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Na sexta seção, procedemos à análise do corpus coletado. Primeiramente, os dados 

coletados são tratados quantitativamente e, então, são estabelecidas as discussões com base em 

aporte de teóricos consagrados dos ramos da Morfologia e da Fonologia, já citados. Também 

procedemos uma quantificação de dados que tomam como referência as motivações para a 

escolha dos nomes sociais e dos nomes artísticos por partes dos sujeitos voluntários da nossa 

pesquisa. 

Finalmente, trazemos as nossas conclusões, frutos desta pesquisa, em que apresentamos 

uma pretensa contribuição teórica aos estudos antropônimos. Para tanto, propomos o acréscimo 

da categoria “nome social” à proposta de divisão dos antropônimos já apresentada por Amaral 

(2011). Não menos importante, reconhecemos a necessidade de mais estudos que versem sobre 

a temática abordada em nossa pesquisa. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: LEXICOLOGIA E ONOMÁSTICA 

 

 

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 

(Procura da Poesia - Carlos Drummond de Andrade)  

 

   

Nesta seção, abordamos questões relacionadas à Lexicologia, à Onomástica e às 

divisões dessa Ciência, atendo-nos mais precisamente na sua vertente Antroponímica, em 

especial na cultura da nomeação, na questão do esvaziamento semântico dos antropônimos, no 

panorama atual dos estudos antroponímicos no Brasil e nas motivações para a escolha de nomes 

personativos, com base em alguns estudos desenvolvidos sobre nomes próprios personativos.   

 

 

1.1 Lexicologia 

Lexicologia, conforme Ullmann (1964, p. 62), é a ciência linguística responsável pelo 

estudo do léxico. Segundo Andrade (1998), a Lexicologia  

É o estudo científico do léxico, isto é, propõe-se a estudar o universo de todas 

as palavras de uma língua, vistas em sua estruturação, funcionamento e 

mudança, cabendo-lhe, entre outras tarefas: definir conjuntos e subconjuntos 

lexicais; examinar as relações do léxico de uma língua com o universo natural, 

social e cultural; conceituar e delimitar a unidade lexical de base – a lexia –, 

bem como elaborar os modelos teóricos subjacentes às suas diferentes 

denominações; abordar a palavra como um instrumento de construção e 

detecção de uma “visão de mundo”, de uma ideologia, de um sistema de 

valores, como geradora e reflexo de sistemas culturais; analisar e descrever as 

relações entre a expressão e o conteúdo das palavras e os fenômenos daí 

decorrentes (ANDRADE, 1998, p. 189).  

Para Dubois et. al., a Lexicologia é definida como: 

 
O estudo científico do vocabulário. Uma verdadeira lexicologia não pode se 

fundar sem submeter essa noção à crítica. Acrescenta que a lexicografia 

(técnica de confecção dos dicionários) é amplamente anterior à lexicologia, 

diligência científica muito recente. (DUBOIS et. al., 2014 [1978], p. 348). 
 

Camara Jr. (2011 [1997], p. 194) define que o termo Lexicologia “é usado ora em voz 

de lexicografia, ora em voz de lexiologia”; a Lexicologia é “o estudo científico do léxico”, 
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enquanto a Lexicografia está por ser a “técnica de dicionários”. Camara Jr. (2011 [1997], p. 

194) define o léxico “como sinônimo de vocabulário e como o conjunto de vocábulos de que 

dispõe uma língua dada”. 

Sendo a Lexicologia a ciência linguística responsável pelo estudo do léxico, Ullmann 

(1964) afirma que “ela tem como seus objetos essenciais a palavra, a categoria gramatical e a 

estruturação do léxico [...] “a Lexicologia se liga à morfologia e à semântica” (ULLMANN, 

1964, p. 14); a morfologia é o estudo das formas das palavras e de seus componentes e a 

semântica o estudo dos significados das palavras. Segundo o autor, por definição, “a 

Lexicologia trata das palavras e das unidades significativas que as formam, os morfemas” 

(ULLMANN, 1964, p. 14). Villalva (1994, p. 61) entende que o “conceito de morfema como 

unidade significativa” não é unanimidade, visto que estudiosos como Hockett (1958, p. 123) e 

Aronoff (1976, p. 15) o conceituam como “sequência foneticamente realizada e arbitrariamente 

relacionada com uma entidade linguística que lhe é exterior, quer se trate de um valor semântico 

constante, quer se trate de uma operação fonológica”.1  

A respeito do léxico, Biderman (2001, p. 14) afirma “que é definido nos estudos 

linguísticos como o conjunto de palavras de uma língua natural” e pode ser identificado como 

“o patrimônio vocabular de uma dada comunidade ao longo de sua história”. Segundo Basilio 

(2017, p. 9), o léxico é: 

 

[...] uma espécie de banco de dados previamente classificados, um depósito de 

elementos de designação, o qual fornece unidades básicas para a construção 

dos enunciados” [...] “categoriza as coisas sobre as quais queremos nos 

comunicar, fornecendo as unidades de designação, as palavras.  

 

Então, as palavras são unidades de designação de novos objetos, os mecanismos ou 

condições. A autora ressalta que o léxico não é apenas um conjunto de palavras (ao que ela 

chama de léxico externo, representado nos dicionários), pois o léxico corresponde “não apenas 

às palavras que o falante conhece, mas também ao conhecimento de padrões gerais de 

estruturação que permitem a interpretação ou produção de novas formas” (ao que a autora 

chama de léxico interno, constituído por uma lista de formas já feitas e por um conjunto de 

padrões: os processos de formação de palavras). Tais processos “determinam estruturas e 

funções tanto de formas já existentes quando de formas ainda a serem construídas” (BASILIO, 

2017).  

                                                 
1 Tradução de Villalva (1994, p. 61) 
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Camara Jr. explica que o léxico,  

[...] em sentido especializado, é a parte do vocabulário correspondente às 

palavras ou vocábulos providos de semantema ou vocábulo que é lexema. 

Nesse sentido, o léxico se opõe à gramática porque é a série dos semantemas 

da língua, vistos através da sua integração de palavras (CAMARA JR., 2011, 

p. 194). 

Em consonância com a explicação de Camara Jr., Rosa (2011) afirma que “o que pode 

ser compreendido por regras pertence à gramática”; o léxico é lugar de irregularidades, de 

imprevisibilidade, o que “nos leva a considerar que o léxico contém palavras existentes na 

língua, mas não todas” (ROSA, 2011, P. 87).  

Rosa (2011) assegura que “quando falamos em irregular, imprevisível, temos em mente 

a arbitrariedade do signo”. Segundo a autora, “não há regra que diga como associar sequências 

sonoras a significados. Mas não é exatamente assim para todas as palavras”. A autora destaca 

que “não há como prever que a sequência fônica peixe esteja associada, em português, ao 

significado que pode ser glosado como um ‘tipo de animal que vive na água’” e explica que “se 

tivéssemos algo como peixinho, por exemplo, e levando em conta os diminutivos em português, 

chegaríamos à conclusão de que peixinho é regular” (ROSA, 2011, p. 88). 

Rosa (2011, p. 88) conclui que léxico representa “o conjunto de palavras que está 

disponível para atuação das regras da morfologia”, visto que, conforme Aronoff e Anshen (apud 

ROSA, 2011, p. 88), a morfologia lida com “a estrutura interna das palavras complexas 

potenciais de uma língua”. As palavras do léxico, segundo Rosa (2011, p. 88), “pertencem a 

classes abertas” que, sincronicamente, “podem admitir novos membros e apresentam 

significado lexical”, com vistas à interação entre a morfologia e o léxico como fundamento para 

a produtividade ou formação de palavras. Na mesma linha, Trask (2011 [2004], p. 155) concebe 

o léxico como “um conjunto de recursos lexicais que inclui os morfemas da língua e mais os 

processos disponíveis na língua para construir palavras com esses recursos”.  

Pesquisas relacionadas ao léxico têm assumido lugar de destaque na linguística 

contemporânea, visto que o léxico, de acordo com Vilela (1994),  

 
É a parte da língua que, primeiramente, configura a realidade extralinguística 

e arquiva o saber linguístico de uma comunidade, sendo o subsistema mais 

dinâmico da língua, pois reflete as mudanças e inovações linguísticas e 

influenciando diretamente a formação da língua (VILELA, 1994, p. 68). 

 

A esse respeito, Silva (2015) nos diz que “a história do léxico português reflete a história 

da língua portuguesa”, tendo relação direta com os estudos antroponímicos, visto que “também 
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a partir do estudo do léxico antroponímico é possível estudar a formação socio-histórica do 

português” (SILVA, 2015, p. 31).  

 

1.2 Onomástica 

Tudo no mundo é nomeado, seja o já descoberto ou o que se está por descobrir e, 

consequentemente, por se nomear. Seguindo regras pré-determinadas, deve a ciência nomear 

do abstrato ao concreto. Assim, o homem batiza espécies, sentimentos, seres, inventos e, 

logicamente, o seu semelhante.  

No campo de nomear, de acordo com Camara Jr. (2011 [1997], p. 226), a Onomástica, 

ou Onomatologia, se insere como a ciência que trata dos nomes próprios, constituindo-se como 

objeto relevante dos estudos lexicológicos. A Onomástica se inscreve no ramo da Lexicologia 

e tem base etimológica no vocábulo grego Onoma que significa “nome”. Conforme nos 

informam Dubois et al. (2014, p. 412), a Onomástica “é o ramo da lexicologia que estuda a 

origem dos nomes próprios”. Nomes próprios, segundo Camara Jr. (2011 [1997], p. 282), são 

substantivos que “evocam um ser particular sem significação intrínseca”, se tratando de “um 

substantivo que é próprio de um ser, nada denotando de suas propriedades e, se aplica a outro, 

é por coincidência fortuita”. 

Embora seja a Onomástica uma ciência ligada diretamente ao estudo de nomes próprios, 

Zamariano (2012) afirma que ela é uma ciência interdisciplinar, que está em constante diálogo 

com outras áreas da linguística e do conhecimento humano. Nas palavras do autor, 

  
Um trabalho que se dedique ao nome próprio suscita uma investigação que 

não se encerra em uma disciplina específica, visto que atravessa por campos 

teóricos distintos e as fronteiras que, aparentemente, isolam os campos, se 

dissolvem diante das primeiras reflexões sobre esse tema (ZAMARIANO, 

2012, p. 359). 

 

1.2.1 Divisão da Onomástica  

 Monteiro (2002 [1944]) ressalta que a gramática divide a Onomástica em dois grupos: 

o dos nomes próprios locativos ou topônimos e o dos nomes próprios personativos ou 

antropônimos. O autor lembra que outros grupos merecem ser considerados, “como os nomes 

de animais (zoônimos), de astros (astrônimos), de seres sobrenaturais (teônimos), de marcas e 

produtos industrializados (oniônimos), de firmas comerciais e instituições etc.” (MONTEIRO, 

(2002 [1944], p. 205). 
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Para Dubois et al. (2014 [1978] p. 412), a Onomástica “às vezes, divide-se em 

antroponímia e toponímia”; Vasconcelos (apud GUÉRIOS, 1981, p. 15) acrescenta a 

panteonímia que, segundo o autor, seria a parte da Onomástica relacionada ao estudo de nomes 

próprios variados, a exemplo de nomes de animais. 

Dubois et al. (2014 [1978] p. 52) também apresentam o conceito de toponímia, 

destacando que “é a parte da linguística que se ocupa da origem dos nomes de lugares, de suas 

relações com a língua do país, com a língua de outros países ou com línguas desaparecidas” e 

de antroponímia que, segundo os autores “é a parte da Onomástica que estuda a etimologia e a 

história dos nomes de pessoas” (DUBOIS et al., 2014, p. 53). Na mesma linha de aplicação, 

Trask (2011 [2004]) ressalta que: 

 

Onomástica constitui um ramo da filologia que estuda os nomes 

próprios, necessitando de um minucioso trabalho de pesquisa 

documental. [...] os especialistas em Onomástica analisam não só os 

antropônimos (os nomes de pessoas, sobrenomes e prenomes), mas 

também os topônimos (nomes de lugares) (TRASK (2011 [2004], p. 

212). 

. 

 Neste estudo, interessa-nos a Onomástica em sua vertente antroponímica, a 

antroponomástica, visto que se ocupa dos nomes próprios personativos: os antropônimos. 

 

1.2.2 Antroponímia  

Segundo Guérios (1981), o termo antroponímia foi empregado pela primeira vez por J. 

Leite de Vasconcelos, na Revista Lusitana I-45.  

Conforme ressaltam Dubois et al. (2014 [1978]), a antroponímia se ocupa do estudo dos 

nomes próprios de pessoas. De conceito mais detalhado, Vasconcelos (1931, p. 3) concebe a 

antroponímia como “estudo dos nomes individuais, como o dos sobrenomes e apelidos” e 

Carvalhinhos (2007, p. 2) a define como “o ramo da ciência dos nomes que se ocupa dos nomes 

próprios de pessoas”.  Assim, a antroponímia estuda os nomes próprios de pessoas, sendo os 

antropônimos, portanto, o seu objeto de estudo. 

Antropônimos, segundo Camara Jr. (2011 [1970], p. 62), “são substantivos próprios que 

se aplicam a indivíduos da sociedade para distingui-los entre si”; para Amaral (2008, p. 79), 

antropônimo é “item lexical que, em um contexto determinado, nomeia um indivíduo ou é 

utilizado para fazer referência a um indivíduo do mundo real ou fictício”. Conforme aponta 

Carvalhinhos (2007), a posse de um nome é o primeiro bem que se recebe e a nomeação do 
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homem tende a desempenhar papel significativo dentro das relações humanas. Camara Jr. (2011 

[1973]) define a expressão antropônimos como: 

 

Substantivos próprios que numa dada sociedade se aplicam aos indivíduos 

componentes, para distingui-los uns dos outros. Geralmente o indivíduo se 

identifica por dois ou mais vocábulos antroponímicos que formam uma 

locução. Aí se destaca o prenome, que é o nome próprio individual, e o 

sobrenome, ou apelido, que situa melhor o indivíduo em função da sua 

proveniência geográfica, da sua profissão, da sua filiação (patronímicos), de 

uma qualidade física ou moral, de uma circunstância de nascimento. 

(CAMARA JR., 2011 [1973], p. 62). 

 

Conforme Lozano Ramirez (1999) e Camara Jr. (1984), citados por Amaral (2008), 

formam parte do conjunto de antropônimos: os prenomes, os sobrenomes, os patronímicos, os 

apelidos ou alcunhas, os hipocorísticos, cujas definições são relacionadas a seguir: 

Prenome: nome que antecede o sobrenome e que distingue o indivíduo dentro da sua 

família, podendo ser simples ou composto. No Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, no 

verbete prenome, encontramos a seguinte definição “substantivo masculino - Nome de batismo; 

nome que vem antes do sobrenome, antes do nome de família; nome próprio”. O Dicionário 

Eletrônico Michaelis traz uma definição semelhante: “S.m. - nome particular, que antecede o 

nome de família e distingue cada um dos membros da mesma família, nome de batismo, 

antenome”, considerado como sinônimo de “nome”, a que os referidos dicionários definem, 

respectivamente: “1. Palavra ou expressão que designa algo ou alguém; 2. Nome personativo 

que distingue o indivíduo dentro de sua família”; “antropônimo que se dá a uma pessoa recém-

nascida e que constitui um dos elementos fundamentais de sua individualização; nome de 

batismo antenome, prenome”. 

Sobrenome: nome de família, transmitido de pais para filhos e vem após o prenome. 

Patronímico: nome formado a partir do nome do pai ou de um ascendente. 

Apelido, alcunha ou cognome: nome que substitui o nome civil, criado geralmente por 

um indivíduo diferente do portador do nome próprio e que, frequentemente, alude a uma 

característica física ou intelectual. 

Hipocorístico: nome formado a partir de abreviação ou diminutivo do nome próprio, 

utilizado geralmente em contexto familiar. 

Pseudônimo, heterônimo, codinome, nome artístico ou de guerra: nome empregado 

por escritor, artista ou outra pessoa, em lugar do seu nome verdadeiro. É escolhido pelo portador 

do nome próprio. No âmbito jurídico, quando “adotado para atividades lícitas goza da proteção 

que se dá ao nome”, entendido o nome como prenome e sobrenome, tanto sob a ótica 
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patrimonial quanto à vertente do direito de personalidade, conforme preceitua o artigo 19 da 

Lei 10.406/2002. 

 Amaral (2011) ressalta que: 

  
Após uma revisão de recentes trabalhos que discutem o tema (AMARAL, 

2008; BAJO PÉREZ, 2002, 2008; FERNÁNDEZ LEBORANS, 1999; VAN 

LANGENDONCK, 2007), apresenta-se uma proposta de classificação. Tal 

proposta, que recorre também aos textos legais que dispõem sobre a atribuição 

de nomes próprios de pessoa e às definições de obras lexicográficas 

contemporâneas, identifica dois principais grupos de antropônimos, definidos 

como ortônimos e alônimos, cada um com seus respectivos membros internos. 

(AMARAL, 2011, p. 63). 

O autor propõe as subclasses dos antropônimos de acordo com a tipologia 

reproduzida na Figura 1: 

 

Figura 1 - Subclasses de antropônimos propostas por Amaral (2011) 

 

 

                         Fonte: Amaral (2011, p. 76). 

 

Amaral (2011) explica que os prenomes e os sobrenomes integram o grupo dos 

ortônimos que compõem o nome civil, ressaltando que os sobrenomes possuem diversidade 

interna. O autor destaca que os demais subgrupos do esquema compõem a classe dos alônimos, 

compostos por todos os nomes próprios de pessoas que se diferenciam do nome civil. Ressalta, 

ainda, que, dentro do grupo dos alônimos, a delimitação não é rígida e, portanto, pode haver 

transição de um para outro. 
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Para a nossa nomenclatura, debruçamos especial atenção às ressalvas feitas por Amaral 

(2011) no que tange ao “nome artístico” e ao “nome de guerra”. De acordo com o autor, “nome 

artístico corresponde ao antropônimo empregado por um indivíduo em lugar do seu nome civil 

(ortônimo) e pelo qual se faz conhecido em sua atividade profissional” (AMARAL, 2011, p. 

75).  

Citando a correspondência entre nomes artísticos e nome civil, Amaral (2011, p. 74) 

transcreve, com grifos, trechos de Bergamo (2009), explicando que Sher corresponde ao nome 

artístico de Leandra Rios em (1.1), enquanto Dolores Duran identifica o nome artístico de 

Adiléia da Silva Rocha em (1.2): 

(1.1) 2 

Responsável pela redução na silhueta de Fernanda, a “corsetière” Sher, nome 

artístico de Leandra Rios, que faz as peças, chamava a atenção pelos 58 cm de 

cintura obtidos depois de dez anos de corsets (“O corselet imita o corset, mas 

não afina o corpo”, explica), que chegam a custar R$ 4.000, como o que 

Adriane Galisteu usou no desfile da escola de samba Unidos da Tijuca, no 

Carnaval de 2007 (BERGAMO, 2009, apud AMARAL, 2011, p. 74). 3  

(1.2) 4 
Gravações inéditas mostram a versátil cantora Dolores Duran [...] Predomina 

no CD seu lado crooner, o que ela foi em toda a vida profissional. Seu nome 

artístico, inclusive, foi criado – em substituição a Adiléia da Silva Rocha – 

para as apresentações em boates cariocas (VIANNA, 2009, apud AMARAL, 

2011, p. 74). 5 

 

Amaral (2011) ressalta que o “nome de guerra”, em princípio, poderia ser confundido 

com o nome artístico, embora com maior abrangência, e não se aplica somente ao meio artístico, 

visto que é utilizado comumente no meio militar, em que corresponderia a um pseudônimo ou 

apelido conhecido em qualquer esfera de atividade.  No entanto, Amaral (2011, p. 75) pondera 

que o “nome de guerra” pode “receber um traço pejorativo que não possui o pseudônimo. [...] 

nem todos os indivíduos que criam pseudônimos diriam que criaram um nome de guerra”. A 

esse respeito, Amaral (2011) transcreve, com grifos, trecho de Magalhães (2009), reproduzidos 

em (1.3), em que “Adriana é o nome de guerra de uma garota de programa”: 

 

                                                 
2 Exemplo extraído de Amaral (2011, p. 74). 
3 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq3010200907.htm. Acesso em: 26 de novembro de 

2018. 
4 Exemplo extraído de Amaral (2011, p. 74). 
5 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0605200913.htm. Acesso em: 26 de novembro de 

2018. 
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(1.3) 6 

Dona de curvas discretas que sugerem encantos depois de algumas doses, a 

mineira de nome de guerra Adriana dá de ombros ao anúncio de que, desta 

feita, a discoteca Help vai mesmo virar museu: “Só se for museu de mulher 

pelada”. Não se veem mulheres peladas no estabelecimento fundado 25 anos 

atrás na orla de Copacabana, como reduto da juventude bem nutrida da zona 

sul, e que se consolidou na década de 1990 como templo da prostituição no 

Brasil. (MAGALHÃES, 2009, apud AMARAL, 2011, p. 75). 7 

Esclarecemos que a noção de antropônimo apresentada nesta pesquisa será abordada 

sob o seguinte prisma: prenome, correspondente ao primeiro nome civil; nome social, que 

corresponde ao nome utilizado por pessoas transgêneros em substituição ao nome civil ou 

prenome, conforme as concepções próprias desses sujeitos, em virtude de sua autodeclarada 

identidade de gênero; nome artístico, correspondente ao nome adotado por pessoas drag queens 

ou transformistas, como representação artística de uma personagem performática, não 

apresentando qualquer relação com a identidade de gênero desses sujeitos. 

Cabe-nos esclarecer, também, que, embora a literatura conceitue prenome como o nome 

que distingue o indivíduo dentro de sua família, o nome social torna reconhecida a identidade 

de gênero da pessoa transgênero para si própria, nomeando-a e distinguindo-a dentre as pessoas 

da comunidade da qual ela faz parte, até que proceda a retificação de prenome, em 

conformidade com a sua identidade de gênero no registro civil, quando, então, adquire o status 

de nome civil. Esse nome civil faz parte da identidade transgênero; os sujeitos que se 

autodeclaram travestis ou transexuais e que o adotam também o tomam pela terminologia tão 

somente de “nome”, em seu cotidiano, embora, por vezes, não seja reconhecido e acatado em 

contexto familiar. 

Para embasar a nossa escolha, e principalmente a nossa preferência pela nomenclatura 

nome social, baseamo-nos no Decreto Presidencial nº 8.727, de 28 de abril de 2016, que 

explicita, em seu Artigo 1º, Parágrafo Único, Inciso I “nome social - designação pela qual a 

pessoa travesti ou transexual8 se identifica e é socialmente reconhecida”, bem como nos 

ensinamentos de Jesus (2012), para quem o nome social “é o nome pelo qual as travestis e 

pessoas transgêneros se identificam e preferem ser identificadas, enquanto o seu registro civil 

não é adequado à sua identidade e expressão de gênero” (JESUS, 2012, p. 6).  

                                                 
6 Exemplo extraído de Amaral (2011, p. 75). 
7 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff3105200906.htm. Acesso em: 26 de novembro de 

2018. 
8 Na seção 3, explicitamos as conceituações mais atuais e que norteiam nossa pesquisa. Nas referências ao Decreto 

Presidencial nº 8727/2016, a nomenclatura “transexual” será obedecida, em virtude do Princípio da Eficiência que 

norteia a Administração Pública. 



31 

 

 Vargas (2015, p. 9) pontua que “no caso dos transgêneros, nenhum nome guarda mais 

a sua verdade, sua dignidade, e seu ‘ser-aí’ que seu nome social, seu nome no mundo, onde o 

ser pode efetivamente revelar sua existência autêntica, em seu tempo e lugar”. Assim, 

observamos uma considerável relevância do nome social dentro da categoria de identidade, em 

especial quando se versa sobre a identidade de gênero. Conforme Próchno e Rocha (2011), a 

subcategoria do nome social 

  

[...] aparece enquanto classificatória e significativa nas práticas em sociedade, 

já que o nome social é considerado um referencial jurídico que integra o 

quadro dos direitos personalíssimos, visando proteger a identidade do 

indivíduo e conferindo legitimidade ao exercício da cidadania. Em conjunto a 

um nome masculino ou feminino, além da simples denominação, são afixadas 

relações de gênero e sexualidade. E, quanto a este quesito, o que emerge, em 

relação a travestis e transexuais, é o do desejo de serem chamados (as) por um 

nome do gênero identificado (nome social), apesar de a documentação civil os 

(as) caracterizarem por um nome em compatibilidade ao sexo designado ao 

nascimento (nome civil) (PRÓCHNO; ROCHA, 2011 apud SILVA; 

SANTOS, 2016, p. 19). 

Embora este trabalho tenha como objetivo desenvolver uma pesquisa na área de 

linguística, com ênfase em nomes sociais e artísticos, incube-nos, para nossa propositura, 

apresentar algumas considerações sobre o uso do nome social no contexto legis do Direito 

Brasileiro.  

O nome civil é tomado, no Direito Brasileiro, a partir da formação do prenome e do 

sobrenome. Trata-se de um nome que tem amparo jurídico, conforme preceitua Lei 10.406 de 

10 de Janeiro de 2002, em seu Capítulo II, que trata Dos Direitos da Personalidade, em seu 

Artigo 16: “Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome” 

e, também, proteção jurídica - a exemplo da proteção já apresentada ao nome artístico - 

conforme preceitua a referida Lei, em seu Artigo 17, ao estabelecer que “o nome da pessoa não 

pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo 

público, ainda quando não haja intenção difamatória”. Há se destacar que os debates relativos 

à nomenclatura “nome social” são relativamente recentes, entretanto institutos jurídicos 

garantem o seu uso por pessoas travestis e transgêneros, com vista à concretização da igualdade 

e da dignidade humana de pessoas travestis, transexuais e transgênero no Estado Democrático 

de Direito. 

Considerando o uso do nome civil, Coelho (2012, p. 171) argumenta que o nome “é a 

identificação da pessoa natural. É o principal elemento de individuação de homens e 
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mulheres. Tem importância não apenas jurídica, mas principalmente psicológica: é a base 

para a construção da personalidade”.  

No caso da pessoa travesti, transexual ou transgênero, o nome civil que lhe fora 

atribuído ao nascimento, não raramente, expõe o(a) nomeado(a) a situações vexatórias, 

constrangedoras, e também não raramente humilhantes, perante ou por parte da sociedade, 

uma vez que o gênero do(a) nomeado(a) é antagônico ao nome presente em seus documentos 

oficiais de identificação, por não representar a personalidade do sujeito nomeado. 

Com vistas a diminuir o sofrimento de sujeitos travestis, transexuais e transgêneros, 

possibilitar maior inserção social e concretizar o uso do nome social por esses sujeitos, 

algumas esferas do poder público têm se manifestado pelo direito ao seu uso, nos mais 

diversos âmbitos da administração. Sobre tal uso, trazemos um breve panorama, a fim de 

fundamentar a nossa propositura teórica:  

Historicamente, as políticas públicas que visam garantir a inclusão do nome social de 

pessoas travestis, transexuais e transgêneros no Brasil tiveram como pioneiro o estado do Pará, 

em que a Portaria nº 016/2008 garantiu o uso do nome social no âmbito da Secretária Estadual 

de Educação. Ainda no mesmo ano, o município de Belo Horizonte, capital do estado de Minas 

Gerais, aprovou a Resolução nº 002, do Conselho Municipal de Educação, que garantiu às 

pessoas travestis e transexuais o mesmo direito.  

No panorama nacional, seguiram-se outros estados da federação, como Alagoas, Bahia, 

Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins que também editaram Portarias com o 

mesmo objetivo no âmbito educacional.  

Os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraíba foram além e editaram 

Portarias que garantem o uso do nome social por pessoas travestis e transexuais no âmbito de 

todos os órgãos da administração pública direta e indireta. De maneira geral, todos asseguraram 

o uso do nome social nas relações de atendimento e nos contatos virtuais, embora o nome civil 

seja a norma a ser seguida para fins de registros internos. 

No que tange à legislação nacional, o Ministério da Saúde saiu na frente, com a edição 

da Portaria 1820/2009, que “Dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde”; seguido 

do Ministério do Planejamento, através da Portaria 233/2010, em que assegura aos servidores 

públicos federais o uso do nome social por pessoas travestis e transexuais no âmbito da 

administração pública federal direta e indireta. O Ministério da Educação deu sequência ao 

publicar a Portaria 1612/2011, assegurando os mesmos direitos ao público de travestis e 

transexuais, garantindo também o tratamento pronominal de acordo com a solicitação das 
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pessoas transexuais. No ano de 2014, o referido Ministério estendeu o direito de uso do nome 

social a todas as travestis e aos transexuais inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) daquele e dos anos seguintes. 

Mais recentemente, o Governo Federal editou o Decreto 8.727, de 28 de abril de 2016. 

Nesse instrumento normativo, o Governo Federal regulamentou o uso do nome social e o 

reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da 

administração pública federal direta, autárquica e fundacional.  Revestiu-se o Executivo Federal 

da função de legislar sobre matéria de Direitos Fundamentais em consonância com as 

Diretrizes Internacionais de Direitos Humanos. O referido Decreto, em seu Parágrafo Único 

do Artigo 1º, explicita que: 

 

I - nome social - designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é 

socialmente reconhecida; e 

II - identidade de gênero - dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à 

forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e 

como isso se traduz em sua prática social, sem guardar relação necessária com o sexo 

atribuído no nascimento. 

 

No seu Artigo 2º, o citado Decreto preconiza que: 

  

Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, em seus atos e procedimentos, deverão adotar o nome social da pessoa 

travesti ou transexual, de acordo com seu requerimento e com o disposto neste 

Decreto. 

 

 No Artigo 6º, o Decreto veda o uso de expressões pejorativas e discriminatórias de 

pessoas travestis e transexuais: 

 

Art. 6o A pessoa travesti ou transexual poderá requerer, a qualquer tempo, a inclusão 

de seu nome social em documentos oficiais e nos registros dos sistemas de 

informação, de cadastros, de programas, de serviços, de fichas, de formulários, de 

prontuários e congêneres dos órgãos e das entidades da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 

 

Seguindo as diretrizes do Governo Federal, alguns órgãos vinculados à administração 

pública federal têm se empenhado na adequação, como, por exemplo, a Receita Federal do 

Brasil, que normatizou, através da Instrução Normativa 1718/2017, a inclusão do nome social 

no Cadastro de Pessoas Físicas e o Banco Central, que autorizou, através da Carta Circular 

3813/2017, o uso do nome social por pessoas travestis e transexuais em todas as instituições 

bancárias e operadoras de cartões por ele autorizadas a funcionar, bem como o tratamento 
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pessoal em comunicações, correspondências e relações de consumo, de acordo com a identidade 

de gênero, quando requeridos pelos interessados. 

Mais recentemente, em 15 de agosto de 2018, o Ministro Dias Toffoli, do Supremo 

Tribunal Federal, em relatoria do Recurso Extraordinário (RE) 670422, suscitou que “Diante 

da situação fática posta no dia a dia das pessoas transexuais ficará evidente sua exposição a 

eventual discriminação caso seus pleitos de reassentamento não sejam concedidos, violando-

se, na espécie, a dignidade da pessoa humana”. A partir do julgamento do referido RE, o Egrégio 

Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, em Repercussão Geral decidindo: 

 

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando 

o tema 761 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário. 

Vencidos parcialmente os Ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes. 

Nessa assentada, o Ministro Dias Toffoli (Relator), reajustou seu voto para 

adequá-lo ao que o Plenário decidiu na ADI 4.275. Em seguida, o Tribunal 

fixou a seguinte tese: "i) O transgênero tem direito fundamental subjetivo à 

alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, 

não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do 

indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como 

diretamente pela via administrativa; ii) Essa alteração deve ser averbada à 

margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo 'transgênero'; 

iii) Nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem 

do ato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento 

do próprio interessado ou por determinação judicial; iv) Efetuando-se o 

procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício ou 

a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para a 

alteração dos demais registros nos órgãos públicos ou privados pertinentes, os 

quais deverão preservar o sigilo sobre a origem dos atos". Vencido o Ministro 

Marco Aurélio na fixação da tese. Ausentes, neste julgamento, o Ministro 

Gilmar Mendes, e, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia (Presidente). 

Presidiu o julgamento o Ministro Dias Toffoli (Vice-Presidente). Plenário, 

15.8.2018.9  

 Somando-se a tais dispositivos legais, o Decreto Presidencial 9.278, de 05 de fevereiro 

de 2018, que “Regulamenta a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, que assegura validade 

nacional às Carteiras de Identidade e regula sua expedição”, instituiu novo modelo de Registro 

de Identidade e fez incluir no Artigo 8º: “Será incluído na Carteira de Identidade, mediante 

requerimento:”, dentre “outras informações mediante pedido”, o Inciso XI “o nome social”. 

Nesse sentido, a Onomástica, enquanto ciência que estuda os nomes próprios, há de 

reconhecer, no seu viés antroponímico, a importância do nome social enquanto parte dos seus 

                                                 
9 Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 670422, Relator(a): Min. Dias Toffoli, julgado em 

15/08/2018, publicado em DJe-169 DIVULG 17/08/2018 PUBLIC 20/08/2018. 
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objetos de estudo, visto que é o nome social um identificador personativo das pessoas travestis 

e transgêneros que o adotam por nome.  

Assim, valemo-nos do presente estudo também para propor o acréscimo teórico da 

categoria nome social à proposta de Amaral (2011), apresentando-a em uma formação híbrida 

(de ortônimo e de alônimo), subjacente aos ortônimos e sobreposta aos alônimos, conforme 

dispomos na Figura 2, em que propomos a seguinte distribuição teórica da classe de 

antropônimos: 

Figura 2 - Adaptação das subclasses de antropônimos propostas por Amaral (2011) 

 

 
                Fonte: Amaral (2011. p. 76) - Adaptação nossa. 

 

 

Apresentamos nossa proposta de acréscimo da categoria nome social à proposta de 

Amaral (2011), com formação híbrida (ortônimo e alônimo), com a devida vênia a Simões Neto 

(2014), para quem o nome social é: 

 

[...] categoria importante para o estudo dos nomes de pessoas 

transgêneros [...], assim, há ser considerado um alônimo, pois ainda se 

difere do nome civil, mas com projeção de ortônimo uma vez que essas 

pessoas batalham para que o nome social seja substitutivo em todos os 

âmbitos jurídicos e sociais do nome civil que lhe fora atribuído ao 

nascimento (SIMÕES NETO, 2014. p. 89). 
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1.2.3 A cultura da nomeação 

Em relação aos nomes próprios personativos, segundo Trask (2011 [2004], p. 206), 

“provavelmente todas as pessoas em todas as sociedades recebem um nome pessoal; isso 

acontece tipicamente logo depois do nascimento, embora haja sociedades em que o nome é 

dado em momentos subsequentes da vida”. 

Trask (2011 [2004], p. 206) ressalta que “em algumas sociedades há listas de nomes 

pessoais, um dos quais é selecionado”, sendo “necessário o acréscimo de algum elemento ao 

nome próprio com vista à distinção” enquanto em outras “há a possibilidade de se atribuir 

nomes completamente originais”. Sobre o primeiro caso, o autor destaca várias maneiras de ser 

acrescentar elementos ao nome: 

 

[...] pode-se acrescentar uma palavra de caráter descritivo que dá alguma 

informação sobre a pessoa, por exemplo, suas características físicas de 

tamanho e compleição; a profissão; o lugar de origem; um incidente 

memorável [...] também se pode acrescentar um patronímico contendo o nome 

do pai do portador do nome próprio (TRASK, 2011 [2004], p. 206).   

Em relação às origens dos nomes próprios personativos, Camara Jr. (2011 [1997], p. 63) 

esclarece que eles “se originam, em regra, dos substantivos comuns ou de adjetivos com o que 

se intentou atribuir a um indivíduo uma qualidade, considerada nobilitante na sociedade 

respectiva”.  Fazendo menção aos processos de formação dos nomes próprios personativos, o 

autor ressalta que “os prenomes são muitas vezes vocábulos compostos por aglutinação”, cuja 

escolha 

[...] obedece a certos interesses dominantes em dada sociedade e da época: 

interesse hagiográfico (nomes de santos), coesão familiar (prenomes dos pais 

ou antepassados), literatura (nomes de heróis de obras de ficção), interesse 

pela história nacional ou internacional (prenomes de políticos ou militares 

famosos) (CAMARA JR., 2011 [1997], p. 63).  

Segundo Mexias-Simon e Oliveira, (2004, p. 14) o ato de nomear é “algo que se cria e 

se transmite às gerações mais jovens”. Esse ato, segundo as autoras, “é uma das formas de a 

comunidade manipular, controlar a natureza que a circunda, o que inclui manipular uns aos 

outros”. As autoras destacam quem ao nomear o seu semelhante, o homem não apenas o nomeia, 

mas expressa no nome uma distinção também classificatória: 

 
[...] nunca se nomeia, antes, classifica-se o outro, se o nome que se lhe dá é 

função das características que possui, ou classifica-se a si próprio, quando, 

acreditando-se dispensado de seguir uma regra, nomeia-se o outro livremente, 

ou seja, em função do gosto e da personalidade de quem nomeia. (MEXIAS-

SIMON; OLIVEIRA, 2004, p. 55). 
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O ato de nomear, segundo Lévi-Strauss (1997, p. 204 apud MEXIAS-SIMON; 

OLIVEIRA, 2004, p. 55) se dá, na maioria das vezes, “fazendo-se as duas coisas ao mesmo 

tempo” e o sujeito revela “através de sua escolha, o caráter de suas preocupações e os limites 

de seu horizonte”. Fato é que o nome carrega consigo marcas de identidade do seu portador, do 

nomeador e do grupo a que o sujeito pertence, marcando identidade e indo além da função de 

conotar, de referenciar, de vocativo.  

Sobre a influência do nome e das suas marcas de identidade na constituição do seu 

portador, Oliver (2013, p. 7) considera que “a influência do nome na personalidade recebe 

atenção da psicologia no estudo da construção da identidade do indivíduo”. Nas palavras de 

Mexias-Simon e Oliveira (2004), 

 

O nome próprio diz algo a respeito de seu portador, mas também diz algo a 

respeito de seu nomeador. Nas sociedades ditas primitivas, além da função de 

indicar, classificam o indivíduo como pertencente a um clã (como de resto nas 

sociedades modernas também) e evoca um hábito, um atributo, uma qualidade 

característica (verdadeira ou não) do nomeado (MEXIAS-SIMON; 

OLIVEIRA, 2004, p. 32) (Grifos nossos).  

 

 Reforçando o caráter identitário e não apenas individualizante dos nomes próprios, 

Mexias-Simon e Oliveira (2004, p. 33) afirmam que “seja como for, o nome próprio evoca um 

aspecto parcial do indivíduo, especialmente nas sociedades em que se recebe um novo nome 

em cada fase da vida”. A afirmativa das autoras parece, a priori, ancorar a prática de renomear 

o sujeito de acordo com a sua identidade. As autoras destacam o habitus de adotar um novo 

nome de acordo com a condição que se ocupa ou se pretende ocupar. Tal afirmativa nos remete 

às palavras de Oliver (2013, p. 11): “a escolha de nomes é algo do âmbito privado”.  

De forma didática, Mexias-Simon e Oliveira (2004) exemplificam a adoção de novos 

nomes por parte dos escravos que se tornavam livres:  

 

[...] o escravo tinha um nome composto da união do praenomen10 do pai 

genitivo e do substantivo puer (na forma popular por) – Marcipor < Marci 

puer = escravo de Márcio. Por vezes, o escravo vinha indicado com o nome 

do país de origem [...]. Os libertos, homens e mulheres, quando deixavam a 

condição de servil, tomavam o nomen do ex-patrão, acrescentando-lhe como 

cognomen11 (MEXIAS-SIMON; OLIVEIRA, 2004, p. 35) (Notas nossas). 

 

                                                 
10 Correspondente ao nosso primeiro nome ou prenome. 
11  Correspondente ao nosso nome de família ou sobrenome. 
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Mexias-Simon e Oliveira (2004) perfazem algumas lições sobre a cultura de mudança 

de nome, fundamentada em uma condição, em uma nova posição social e em crenças. As 

autoras afirmam: 

 

[...] em muitas associações religiosas, o novo membro recebe novo nome, 

assinalando o abandono de uma condição anterior, a formação de um novo 

indivíduo, ou uma nova graduação, como, por exemplo, “os papas” e 

mudanças que se dão com base na numerologia em que se busca “uma nova 

sorte” (MEXIAS-SIMON; OLIVEIRA, 2004, p. 41). 

 

  Ainda sobre a cultura de mudança de nome, mas, dessa feita, com focos diversos, 

Mexias-Simon e Oliveira (2004, p. 46) destacam que a mudança de nome pode se dar com os 

mais diversos objetivos; dentre eles, explicam que “há, também, quem troque o nome 

unicamente por sua vontade, por fraude, para escapar a penalidades [...] por ingressar numa 

nova situação”.  

Mexias-Simon e Oliveira (2004) explanam, também, o caráter indissociável do nome e 

seu portador. Destacam as autoras que “o nome próprio é uma marca convencional 

extremamente relevante de identificação social do indivíduo que é por ele designado e [...] o eu 

de cada pessoa e sua personalidade estão indissoluvelmente ligados ao seu nome” (MEXIAS-

SIMON; OLIVEIRA, 2004, p. 11).  A associação entre o nome e o seu portador é tão inseparável 

que, o nome, ao ser pronunciado, evoca, segundo as autoras, “a própria presença da pessoa”.  

 

1.2.4 Esvaziamento semântico dos antropônimos 

Os estudos desenvolvidos sobre a função semântica dos antropônimos demonstram que 

os nomes próprios personativos têm perdido a função significativa que outrora subjazia aos 

antropônimos. Lopes (2018, p. 1184) destaca que “na atualidade, nas sociedades ocidentais, os 

nomes personativos têm apresentado um ‘esvaziamento semântico’ e que, outrora, os nomes 

não eram atribuídos simplesmente por tradição oral ou gosto pessoal, mas efetivamente por um 

motivo”. Sobre essa observação, Carvalhinhos (2007) afirma que: 

  

[...] o nome próprio tinha sua função semântica assegurada, isto é, o indivíduo 

designado por seu nome recebia também toda sua carga significativa. A autora 

explica que, pela natureza dinâmica da língua, a grande maioria dos nomes 

foram esvaziados de seus reais sentidos etimológicos restando apenas um 

invólucro, isto é, uma forma opaca que oculta o verdadeiro significado do 

nome (CARVALHINHOS, 2007 apud LOPES, 2018, p. 1184). 
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 Em consonância à afirmação de Carvalhinhos (2007) de que os nomes personativos vêm 

perdendo a sua função significativa, Dick (2001, p. 82) comenta que o fenômeno da obscuridade 

dos nomes próprios de pessoa tem se dado “em virtude da opacidade do próprio signo que os 

conforma”, que, muitas vezes, é distanciado do foco original que o motivou. Percebe-se, assim, 

uma relativa complexidade diante da semântica dos nomes, em especial dos antropônimos 

(MARCATO, 2009).  

Com relação à complexidade semântica dos nomes próprios, Marcato (2009) afirma que 

o nome próprio não é considerado totalmente um signo linguístico em virtude da “falta (ou 

debilidade) do significado em relação ao significante” (MARCATO, 2009, p. 18), visto que o 

conjunto desses compõe o signo linguístico. Defendendo sua posição, o autor considera que “a 

Onomástica nem sempre é vista como uma vertente da Linguística”, quando levadas em 

consideração a “opacidade e a transparência dos nomes próprios personativos” (MARCATO, 

2009, p. 19).  

 A respeito da relação entre o signo linguístico e os nomes personativos, Guérios afirma: 

  

Todos os vocábulos ou signos possuem “alma”, i. é, sentido ou significado, e 

“corpo” ou significante, que é, na linguagem falada, o som, e na linguagem 

gráfica a escrita. Ora, os nomes próprios não lembram hoje, no intercâmbio 

linguístico, os sentidos que despertavam outrora na sua origem, nem lembram 

outros, donde se conclui que são vocábulos desprovidos de “alma”, ou melhor, 

ficaram “petrificados”; apenas conservaram o “corpo” ou significante 

(GUÉRIOS, 1981, p. 15-16). 

Em virtude do distanciamento entre o significante e o significado dos nomes 

personativos, Marcato (2009, p. 18) adverte que: “em relação aos nomes próprios personativos 

não há se considerar a nomenclatura signo linguístico, mas a nomenclatura signo onomástico”, 

visto que este, segundo a autora, “é considerado como uma etiqueta ou rótulo”. Para 

complementar sua afirmação, Marcato (2009) destaca: 

 

Com relação a um signo linguístico, o signo onomástico é formado por um 

significante, uma entidade fônica que se reporta diretamente a um indivíduo, 

que tem a função de identificar um indivíduo no interior de uma coletividade, 

sem a passagem por um significado relativo a um elemento ou objeto, 

individual e concreto, isto é, a um “referente” (MARCATO, 2009, p. 19 apud 

ECKERT, 2013, p. 144). 

 Mexias-Simon e Oliveira (2004, p. 13) também apresentam considerações sobre a 

significação dos nomes próprios. Para as autoras, “o simples fato de saber se os nomes próprios 

têm ou não significado carece de resposta simples e universalmente válida” visto que, segundo 

as autoras, “os antropônimos guardam um significado simbólico ou etimológico, mas nenhum 
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deles expressa uma relação significativa que os distinga dos nomes comuns” possuindo, em 

relação ao seu comportamento linguístico, uma função apelativa e vocativa, que visam “atrair 

a atenção da pessoa intimada”, e uma função referencial, que “visa à atenção do interlocutor 

para a pessoa que se nomeia”. 

 As autoras apresentam duas correntes principais: a de que “os nomes próprios são vazios 

de significado, visto que teriam apenas uma denotação, nunca uma conotação, constituindo-se 

meros marcadores do discurso”; e a de que os nomes próprios “não são inteiramente vazios, 

mas não apresentam um significado descritivo capaz de identificar o referente”, sendo um signo 

linguístico completo vez que “indicam a pessoa de quem se fala, o assunto” e nesse ponto “tem-

se a questão dos nomes mitológicos, literários, históricos, com suas cargas positivas e negativas, 

aproximando-os dos nomes comuns”, embora, segundo as autoras, nem todos os falantes sejam 

capazes de fazer associações, pois elas “não estão claras para todos os falantes que as 

empregam” visto que se dão, por vezes, “de repetições mais ou menos mecânica” (MEXIAS-

SIMON; OLIVEIRA, 2004). 

   Mexias-Simon e Oliveira (2004, p. 14) afirmam que “os nomes próprios são muito 

distintos dos nomes comuns, pois não descrevem propriedades contendo apenas uma forma que 

constitui o seu significante [...] constituem forma linguísticas, que, assim como os dêiticos e as 

expressões definidas, apenas referem”. De acordo com as autoras, tais princípios não são 

invalidados “nem mesmo quando do vocabulário corrente da língua e são atribuídos em virtude 

de seus significados”, pois, se assim não o fosse, os nomes próprios estariam nos dicionários. 

 

1.2.5 Panorama atual dos estudos antroponímicos no Brasil 

Dentre os estudos antroponímicos de língua portuguesa, um dos pioneiros é o estudo 

intitulado Antroponímia portuguesa: tratado comparativo da origem, classificação e vida do 

conjunto dos nomes próprios, sobrenomes, e apelidos, usados por nós desde a idade média até 

hoje, de J. Leite de Vasconcelos, publicado em Lisboa, em 1928. Quase enciclopédica, a obra é 

composta de três livros e por si só seria completa, se não fosse a dinamicidade da língua e os 

mais diversos incentivos e motivações que envolvem os nomes próprios, em especial, os 

antropônimos. No livro I, o autor faz um estudo sistemático dos nomes em que considera os 

seus elementos fundamentais, como nome próprio, sobrenome, apelidos e indica as respectivas 

origens históricas ou psicológicas. O livro II serve de desenvolvimento para o livro I, com o 

alerta do autor de que nele são tratadas ocorrências que o transbordariam. O livro III foi 
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reservado para uma gramática antroponímica, visto que, segundo o próprio autor “na vida dos 

nomes há particularidades que merecem estudo especial”.   

Os mais abrangentes estudos onomásticos no Brasil são os coordenados pela doutora 

Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick, a partir da obra Toponímia e antroponímia do Brasil: 

coletânea de estudos, iniciados em 1990. Dick (1990, p. 82) destaca que “enquanto a vertente 

toponímica apresenta pesquisas abrangentes, os estudos sobre antroponímicos ainda são 

incipientes”. 

Em relação ao panorama dos estudos sobre antroponímicos no Brasil, entre os pioneiros, 

ainda que de cunho etimológico, fazemos referência aos desenvolvidos pelo professor Mansur 

Guérios, sendo o de maior destaque o Dicionário etimológico de nomes e sobrenomes, 

publicado em 1981. A obra contém verbetes que apresentam os significados de antropônimos 

sob o aspecto linguístico, bem como as suas origens. O autor apresenta três opções sobre a 

origem dos antropônimos: a necessidade de as pessoas serem citadas, de serem chamadas e de 

serem distinguidas dentre as outras. Aponta o autor, segundo Dick (1990, p. 190), que “a 

existência dos antropônimos está documentada em todos os povos, em todas as línguas, em 

todas as culturas desde os primórdios da humanidade”. 

 Outro estudo de destaque é o de Antônio Elias Lima Freitas (2008,) intitulado 

Estrangeirismo de língua inglesa: o caso dos antropônimos, em que o autor pesquisa a 

antroponímia associada aos estrangeirismos, no município de Duque de Caxias e de outros 

municípios da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma pesquisa 

sociolinguística, desenvolvida nas escolas das redes pública e privada.  Na referida região 

geográfica, o autor observou como os estrangeirismos aparecem e o porquê de os pais adotarem 

nomes estrangeiros ingleses em vez de nomes lavrados em língua materna.  

Dissertando sobre a escolha dos nomes, ao concluir a pesquisa, Freitas (2008) destacou 

a forte presença da mídia na população da Baixada Fluminense e a sua influência na escolha 

dos nomes das crianças, a imponente presença de marcas estrangeiras de origem inglesa no 

comércio e na indústria, bem como a influência de parentes e relações de trabalho.  

No que tange à ortografia, segundo Freitas (2008), as variações lexicais na transcrição 

gráfica dos antropônimos surgiram como um dos fatores mais relevantes para a criatividade e 

lavratura dos nomes, o que demonstra a tendência da população pesquisada em transcrever 

foneticamente os nomes próprios. O autor concluiu, ainda, que a degeneração na grafia tende a 

representar uma sonoridade agradável ou diferente dos antropônimos de língua inglesa. 

Ainda em relação à ortografia, Freitas (2008) observou um enriquecimento de nomes, a 

partir do emprego de consoantes dobradas, em especial nas nomeações de pessoas de baixa 
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renda e com pouca perspectiva de ascensão social, o que é visto como forma de aspirar uma 

diferença na multidão. Sobre essa perspectiva, o autor ressalta também que os pais almejavam 

um status social mais elevado para seus filhos e encontravam, no estrangeirismo, uma maneira 

de alcançar tal status.  

Além disso, a pesquisa demonstrou que, por vezes, os pais, ao procurarem o cartorário 

para proceder ao registro dos filhos, “traziam anotado na mão o registro fonético do nome que 

pretendiam nomear os filhos”, a exemplo do nome Michael que poderia ser grafado como 

Mayko, Maikon, Maicon, Mick, Myke, Maico e outras variantes. O autor comenta, ainda, que, 

por muitas, vezes, “o cartorário procede ao assentamento do nome de acordo com a transmissão 

verbal do pai”.  

Taiana Grespan (2014), em seu estudo intitulado Antroponímia de Toledo-Paraná, 1954-

2004: aspectos inovadores, procurou compreender a forma como os habitantes de Toledo, no 

estado do Paraná, nomeiam seus filhos. Baseando-se nos pressupostos da Antroponomástica, a 

autora procedeu a análise de 600 nomes registrados entre os anos de 1954 e 2004. Grespan 

(2014) concluiu que a comunidade toledense apresenta alguns comportamentos inovadores, 

“em virtude do súbito aumento de frequência” quanto à nomeação dos filhos, como a escolha 

de nomes duplos ou de modificadores como y, ll, nn, th, ph, dentre outros”, atribuindo nomes 

como Will, Wendell, Annalys, Ágatha, Raphael. O estudo desenvolvido reforça, segundo a 

autora, a hipótese de que o nome pode revelar as características culturais de uma comunidade. 

Outro estudo que enriquece o arcabouço antroponímico brasileiro é o de Natalia 

Zaninetti Macedo (2015), intitulado Análise fonológica de nomes próprios de origem 

estrangeira e novas criações em Português Brasileiro, em que a autora analisa as relações entre 

mudança linguística e identidade fonológica, a partir da investigação dos limites entre o que é 

e o que não é considerado “português”, do ponto de vista do som.  A autora coletou prenomes 

de alunos da rede municipal de ensino da cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, e 

constatou uma expressiva porcentagem de nomes classificados como não usuais para os padrões 

do Português Brasileiro. Isso revela, segundo Macedo (2015), que muitos pais, ao nomearem 

seus filhos, optam por nomes considerados “diferentes”, quer seja no quesito ortográfico, quer 

seja no fonológico.  

Concluído o estudo, a pesquisadora ressaltou que, muitas vezes, o falante do Português 

Brasileiro busca imitar o sistema ortográfico estrangeiro e adota, no momento da escrita de 

nomes vernáculos, consoantes como k, w e y, a exemplo de Karolyne, Willian e Michael, que 

remetem a uma sonoridade estrangeira, em consonância com o demonstrado por Prado e 

Massini-Cagliari (2011): “uma nítida admiração pelo que vem de fora, em especial da potência 
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norte-americana”. A exemplo de Freitas (2008), Macedo (2015) concluiu também pela forte 

presença da mídia na escolha dos antropônimos brasileiros, sobretudo de nomes ligados à TV 

e/ou cinema, como celebridades que marcaram a história ou que estão em alta à época das 

nomeações. 

Com relação ao objeto desta pesquisa, que versa sobre os nomes sociais adotados por 

pessoas transgêneros em substituição ao prenome - vislumbrando no seu nome social a 

expressão de uma nova identidade de gênero - e os nomes artísticos adotados por artistas drag 

queens ou transformistas, nosso estudo se mostra precursor, apesar da semelhança ao trabalho 

desenvolvido por Natival Almeida Simões Neto (2014), intitulado Perdidas no nome: um 

estudo onomástico sobre a renomeação de travestis, mulheres transexuais12 e transformistas 

brasileiros, cujo resultado foi publicado em artigo na Revista Portuguesa de Humanidades – 

Estudos Linguísticos 18-1 (2014). 

Em seu estudo, Simões Neto (2014) realizou uma análise linguística, majoritariamente 

morfológica, de 250 nomes sociais de travestis e transexuais e de nomes artísticos de 

transformistas, coletados em variados sites da internet. O autor investigou os processos 

morfológicos e as motivações na renomeação de travestis, transexuais e transformistas 

brasileiros, considerando o nome como uma entidade cultural simbólica que constroi fronteiras 

socio-históricas de delimitações entre as representações do homem e da mulher na sociedade 

brasileira.  

Ao proceder desenvolver a análise morfológica e dos processos formativos dos alônimos 

coletados, Simões Neto (2014) observou que apenas 20% deles apresentavam alguma relação 

com o nome original e que os processos formativos encontrados foram derivação, expressão 

morfológica de gênero e a hipocorização.  

Ao finalizar a análise linguística morfológica dos nomes sociais de travestis e 

transexuais e de nomes artísticos de transformistas, o autor concluiu que “ao que parece, o novo 

nome tende, em nada, remeter ao nome de batismo, certamente pela tentativa de se desvencilhar 

de uma identidade de gênero com a qual não se identifica”. 

 

                                                 
12  Simões Neto (2014) utiliza o termo “transexual” e essa era a nomenclatura mais utilizada à época da produção 

do autor. Na seção 3 deste trabalho, explicitamos conceituações mais atuais e que norteiam nossa pesquisa. 

Alertamos, no entanto, que as nomenclaturas e os conceitos não são unânimes dentre os estudiosos.  
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1.2.6 Motivações para escolha de antropônimos 

Guérios (1981) afirma que os nomes próprios podem ser estudados sob dois aspectos 

linguísticos: sob o prisma da etimologia e psicossocial e sob o prisma da razão e das escolhas 

pelo seu emprego.  

Em seu estudo sobre as motivações dos antropônimos, Langendonck (2007) propõe o 

termo proprial lemma, para designar o lema do nome próprio, e o termo use of proper name, 

para designar o uso do nome próprio, considerando o contexto social, cultural do seu 

designador. Conforme o autor (2007, p. 306), “os nomes próprios são signos linguísticos 

ancorados socialmente e são grande parte e parcela do inventário linguístico de uma 

comunidade”.  

Na mesma concepção, Dick (1992, p. 181-182) ressalta que “a escolha do nome revela 

a situação geográfico-histórico-cultural do seu designador e revela marcas de identidade e de 

cultura mutáveis de cada comunidade”. Para Machado (2003, p. 58), se “o nome é uma marca 

de individualização, de identificação do indivíduo que é nomeado, ele marca também sua 

pertinência a uma classe predeterminada e sua inclusão em um grupo”, sendo o nome próprio 

“a marca linguística pela qual o grupo toma posse do indivíduo em fenômenos geralmente 

assinalado por ritos, cerimônias de aquisição ou mudança de nome”. 

Sobre os estudos dos antropônimos, Guérios (1981) afirma que:  

 

[...] os antropônimos podem ser estudados sob dois aspectos principais: 1º) 

sob o aspecto linguístico, da sua origem ou etimologia) e; 2º) sob o aspecto 

social ou psicossocial, o da sua escolha ou das razões por que são ou foram 

sempre empregados (GUÉRIOS, 1981, p. 16). 

Para Guérios (1981), “o estudo dos antropônimos possui valor linguístico importante”. 

Segundo o autor,  

 

[...] há duas correntes que se caracterizam por dois extremismos – uma afirma 

que os nomes próprios em geral e os antropônimos em particular sofrem 

alteração mais profundas, mais rápidas que os nomes comuns e a outra se opõe 

– os nomes próprios sofrem modificações menos profundas e menos rápidas 

que os comuns (GUÉRIOS, 1981, p. 17). 

Segundo Guérios (1981, p. 25), as razões da escolha dos antropônimos podem ser 

decorrentes de: motivos religiosos, “a adoção de nomes de santos, a fim de estes venham a ser 

seus protetores e, também para criar especial proteção aos seus portadores”; motivos políticos, 

“refletem-se nas denominações dos filhos nascidos na época de novidades. Isto é, de todos os 

tempos e de todos os países”; motivos de família ou de amizade, “é mui frequente dar ao recém-
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nado o nome do pai ou da mãe, do avô, da avó”; motivos de amizade e outros diversos, o que 

inclui “todos os nomes os antropônimos provenientes do arbítrio, acaso, superstição, fantasia, 

moda, gosto, etc.”. O autor afirma, ainda, que “são numerosos os antropônimos esquisitos, 

extravagantes, e muitas vezes produzidos por uma pretensa estética sônica ou gráfica em que 

predominam as letras y, k, h e as terminações -il, -ina, -ete, -on, etc.” (GUÉRIOS, 1981). 

 Messias-Simon e Oliveira (2004), em sua obra O nome do homem: reflexões em torno 

dos nomes próprios, coletaram informações sobre nomes personativos, nos anos de 1928, 1938, 

1948, 1958, 1968 e 1972.  No que tange às motivações para escolha de nomes estudados, as 

autoras observaram uma forte influência religiosa e de nomes de personagens históricos e 

mitológicos em todos os anos pesquisados, além de uma forte presença de nomes compostos e 

de nomes formados por anagrama. As autoras observaram também uma leve preferência por 

nomes que apresentavam grafias não usuais para os padrões ortográficos do Português 

Brasileiro dos anos pesquisados. Nos anos de 1958, 1968 e 1972, as pesquisadoras observaram 

uma forte tendência por nomes inventados e sem nenhuma etimologia. 

 Soledade, Simões Neto e Possidônio, no âmbito do projeto Todos os nomes, também 

apresentam resultados relevantes sobre as motivações dos nomes, como a forte presença de 

estrangeirismo nos prenomes, em virtude da interação da língua portuguesa com outras línguas, 

em especial nomes de origens francesa e inglesa, além de uma forte influência da mídia, 

motivada pela massificação e popularização dos meios de comunicação. 

 

1.3 Considerações finais 

Nesta seção, abordamos questões concernentes à Lexicologia e à Onomástica. Mais 

precisamente, abordamos questões relacionadas aos antropônimos, nomes próprios de pessoas, 

sobre os fundamentos da nomeação, bem como da cultura da mudança de nome em algumas 

sociedades e sobre o esvaziamento do signo linguístico dos nomes próprios.  

Expusemos também o panorama atual dos estudos antroponímicos no Brasil e 

discorremos sobre a carência de estudos voltados para a renomeações de pessoas travestis e 

transgêneros, que adotam o nome social como expressão linguística da sua identidade de 

gênero, e de transformistas, que adotam o nome artístico como pseudônimo de sua personagem 

artística.  

Na próxima seção, abordamos os conceitos teóricos, com foco na Morfologia e na 

Fonologia, que fundamentam a análise dos dados encontrados em nossa pesquisa.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: MORFOLOGIA E FONOLOGIA 

 

 

Nesta seção, abordamos os referenciais teóricos da formação de nomes comuns e de 

antropônimos. Tais referenciais servirão de base para nossa análise morfológica, em especial os 

processos de formação dos antropônimos, conforme proposto por Monteiro (2002 [1944]). 

Quanto aos processos de derivação e flexão de gênero, consideramos os estudos propostos por 

Camara Jr. (2011 [1970]), Basilio (1987, 2017) e Zanotto (2006). Para a análise fonológica, em 

especial nas considerações silábicas e acentuais, buscamos aporte em teóricos como Camara Jr. 

(2011 [1970]), Bisol (2014 [1996]) e Massini-Cagliari (2010, 2011). 

 

2.1 Morfologia  

 Morfologia é o ramo da Linguística que estuda a estrutura interna das palavras, 

definindo, delimitando e classificando as unidades mínimas significativas que as compõem. 

Nas palavras de Trask (2011 [2004], p. 199), “é o ramo da linguística que estuda a estrutura das 

palavras, sendo que as palavras têm uma estrutura interna e são constituídas de unidades 

menores chamadas de morfemas”. Para explicitar essa estrutura, o autor traz como exemplo a 

forma verbal tomando e afirma que tal forma comporta dois morfemas: o radical tom e 

terminação gramatical ando. Analogamente, segundo o autor, o substantivo cata-vento 

comporta os morfemas cata e vento e o advérbio vagarosamente se constitui dos morfemas 

vagar - os - a - mente.  

Dubois et al. (2014 [1978], p. 391) apresentam dois vieses para a definição de 

Morfologia. Segundo os autores a Morfologia, em contexto linguístico, é definida, em relação 

à gramática tradicional, como “o estudo das formas das palavras (flexão e derivação), em 

oposição ao estudo das funções ou sintaxe”. Tal definição coaduna com as palavras de Trask 

(2001) para quem, convencionalmente, a morfologia se divide em duas áreas principais: 

A flexão - isto é, a variação na forma para fins gramaticais de uma única 

palavra, como em tomo, tomas, tomava, tomei, tomando, tomar, etc.- e a 

formação de palavras – a construção de palavras novas com base nas já 

existentes, como nos exemplos cata-vento e vagarosamente. Um tipo de 

formação de palavras particularmente importante é a derivação, como em 

reescrever, infelicidade e insolação (TRASK, 2001 [2004], p. 200). 

   Dubois et al. (2014 [1978]) afirmam que, em relação à linguística moderna, o termo 

morfologia apresenta duas acepções: 
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a) É a descrição das regras que regem a estrutura interna das palavras, isto é, as 

regras de combinação entre os morfemas-raízes para constituir “palavras” 

(regras de formação das palavras) e a descrição das formas diversas que 

tomam essas palavras conforme a categoria de número, gênero, tempo, pessoa 

e, conforme o caso (flexão das palavras), em oposição à sintaxe; 

b) É a descrição, ao mesmo tempo, das regras da estrutura interna das palavras e 

das regras de combinação dos sintagmas em frases. A morfologia se confunde, 

então, com a formação das palavras, a flexão e sintaxe, e opõe-se ao léxico e 

à fonologia (DUBOIS et al., 2014 [1978], p. 391). 

 

Para se teorizar sobre processos de formação de palavras, há que se adentrar no 

complexo conceito do termo “palavra”, visto que, apesar dos inúmeros estudos linguísticos, 

ainda não se tem, segundo Prado (2010, p. 47), “uma definição geral e universal” para o termo. 

Sobre tal conclusão, conforme destaca Villalva (1990, p. 423 apud PRADO, 2010, p. 47), “a 

questão é bastante complexa e tem dado origem a variados debates e propostas de linguistas 

com opções teóricas diversas, sem que haja, até agora, uma resposta consensual”.   

Na mesma linha de Villalva (1990) e Prado (2010), Kehdi (2000, p. 10) ressalta que a 

Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) considera que “palavra”, do ponto de vista 

fonético, como constituída de fonemas e sílabas provida ou não de tonicidade, recebe o nome 

de vocábulo e o termo “palavra” é a denominação mais adequada se o enfoque for semântico. 

Segundo o autor, o problema se acentua se considerarmos as palavras e as homonímias, visto 

que são “formas linguísticas de mesma estrutura fonológica, porém inteiramente distintas ao 

ponto de vista significativo”, sintetizando que palavra “é um elemento de constituição 

complexa, cuja análise poderá conduzir a uma base mais rigorosa para os estudos morfológicos” 

(KEHDI, 2000, p. 13).     

Na tentativa de demonstrar a conceituação básica do termo “palavra”, embasamo-nos 

nos seguintes estudiosos: Trask (2011 [2004], p. 218), para quem “a palavra é uma unidade 

tipicamente linguística maior que um morfema, mas menor que um sintagma”; Camara Jr. (2011 

[1997], p. 232), para quem “as palavras são vocábulos providos de significação externa 

concentrada no radical” sendo vocábulos providos de semantema; Dubois et al. (2014 [1978], 

p. 418), segundo os quais, no contexto da linguística tradicional, palavra “é um elemento 

linguístico significativo composto de um ou mais fonemas” e sua “sequência é suscetível de 

uma transcrição escrita compreendida entre dois espaços em branco e denota um substantivo, 

um verbo, um adjetivo, uma preposição, etc.”.  

Ainda segundo Dubois et al., a concepção tradicional apresentada encontra diversas 

reservas que incidem: 
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a) sobre a identidade postulada entre grafismo e funcionamento semântico;  

b) sobre o fato de que uma palavra possui, em geral, não um único sentido, 

mas vários; c) sobre o fato de que as mesmas noções, como a qualidade ou a 

ação, poder ser marcadas indiferentemente por palavras de diversas naturezas 

gramaticais (por exemplo, para a qualidade, branco e brancura, para a ação, 

saltar e salto) (DUBOIS et. al, 2014 [1978], p.420). 

 

Dubois et al. (2014 [2004], p. 420) ressaltam que, em linguística estrutural, a noção de 

palavra “é frequentemente evitada em virtude de sua falta de rigor” e que o termo é banido em 

proveito da pesquisa de unidades significativa mínimas. Os autores se embasam em Martinet, 

para reforçar que “a noção de palavra, proveniente das línguas flexionais em que teve origem a 

reflexão gramatical, deve ser abandonada em proveito das noções de monema e de sintagma”. 

 

2.1.1 Estrutura mórfica: princípios de análise mórfica 

Conforme explica Monteiro (2002 [1944], p. 37), a língua é um sistema que “se constitui 

de partes interdependentes”, cujo perfeito funcionamento se “caracteriza pela organização das 

partes intimamente relacionadas e mantidas por leis próprias”. De acordo com o autor, para 

conhecermos um sistema, é necessário decompor as partes e analisá-las, de forma a perceber as 

relações que mantêm entre si para, finalmente, remontá-las. Nesse estudo da língua, segundo 

Monteiro (2002 [1944], p. 37), “faz-se a abstração do todo enquanto se analisam as partes”. 

Monteiro (2002 [1944], p. 37) ressalta que a gramática apresenta três níveis estruturais 

distintos: o fonológico, o morfológico e o sintático, sendo que “morfologia e sintaxe inexistem 

isoladamente”. A relação entre morfologia e fonologia possui limites frágeis e a impossibilidade 

de se estudar o sistema como um todo justifica as diversas análises a que são submetidas as 

unidades linguísticas. Assim, o autor destaca que, quando se procede a desmontagem do sistema 

da língua com fim de se conhecer a sua estrutura formal, realiza-se o que se denomina de análise 

mórfica. 

Análise mórfica consiste, segundo Monteiro (2002 [1944], p. 37), “na depreensão das 

formas mínimas dos vocábulos, isolando-se todos os elementos providos de significação”. 

Conforme Silva e Koch (2012, p. 35) é “uma significação e uma função elementares que lhes 

são atribuídas dentro da significação e da função total do vocábulo, não sendo arbitrária nem se 

confundindo com a análise dos fonemas e das sílabas”.  

Monteiro (2002), Koch e Silva (2012), Camara Jr. (2011) e Dubois et al. (2014) são 

unânimes em destacar que o princípio básico e não arbitrário da análise mórfica é a técnica da 

comutação. A comutação, segundo Monteiro (2002 [1944], p. 38), “se baseia no princípio de 

que tudo no sistema linguístico é oposição e consiste na substituição, pelo confronto de uma 
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forma por outra”. Essa substituição se dá, conforme Silva e Koch (2012, p. 36), com base na 

“segmentação do vocábulo em subconjuntos” e da “pertinência paradigmática entre os 

subconjuntos que serão permutados”. 

Detendo-se de forma pormenorizada na técnica da comutação, Dubois et al. (2014) 

explicam que o teste da comutação foi inaugurado na perspectiva da análise dos constituintes 

imediatos e é explorado pela gramática gerativa, considerando a competência nativa do falante. 

Segundo os autores, 

A comutação é uma prova (teste) que deve servir para mostrar se a substituição 

de um elemento por outro, no plano da expressão, num nível determinado 

(fonema, morfema, etc.), acarreta uma diferença no plano do conteúdo ou, 

inversamente, se a substituição de um elemento por outro, no plano do 

conteúdo, se manifesta por uma diferença no plano da expressão (DUBOIS et 

al., 2014 [1978], p. 125). 

Para Dubois et al. (2014 [1978], p. 125), a comutação “é um processo linguístico que se 

substitui pela análise das distribuições sem que seja modificado o princípio da análise estrutural, 

mas com resultados mais rápidos” em que se verifica a “identidade paradigmática de duas 

formas da língua”. Os autores lembram que essa “identidade paradigmática não deve ser 

confundida com a identidade formal ou a identidade semântica”, e ressaltam que “a identidade 

formal e a identidade semântica não impedem a comutação”. 

Em se tratando de procedimentos para depreender cada um dos constituintes do 

vocábulo mórfico, com vistas à aplicação e ao exercício da técnica da comutação, Zanotto 

(2006) explica que são dois os caminhos para a depreensão segura dos morfemas: o primeiro 

caminho é o da significação, pois “só faz sentido considerar um segmento de vocábulo como 

morfema se o segmento responsável for parte da significação total do vocábulo”; o segundo 

caminho é “fazer comutação entre vocábulos, mantendo-se numa coluna uma parte permanente, 

listando-se noutra coluna elementos em contraste, segundo estabelece o princípio da oposição 

semântica” (ZANOTTO, 2006, p. 24),  sendo a oposição a “propriedade que têm os elementos 

da língua de se distinguirem pelos traços contrativos que apresentam” e, segundo o autor, 

“supõe identidade e diferença” (ZANOTTO, 2006, p. 26) . Na visão desse autor, 

[...] a identidade permite que os elementos possam ser comparados. A 

diferença permite que se distingam. Dois elementos que não apresentam 

diferença não são dois; são um elemento comparado a ele mesmo. Por outro 

lado, dois elementos que não apresentam algum traço de identidade nada têm 

de comparável (ZANOTTO, 2006, p. 26) (Grifos nossos). 
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 Zanotto (2006, p. 2) destaca que a oposição “pode se dar entre um termo marcado e 

outro não marcado”, o que o autor chama de oposição privativa, “ou entre termos todos 

marcados”, o que o autor chama de oposição equipolente.  

 Zanotto (2006, p. 27) afirma que “a oposição privativa põe em contraste um termo que 

apresenta determinada marca com outro que se distingue do primeiro pela ausência dessa marca 

ou vice-versa” e que ela “não ocorre somente para distinguir o singular e o plural, ou masculino 

e feminino” servindo também para, segundo o autor, distinguir “outros inúmeros fatos 

linguísticos”, conforme se observa no Quadro 1. O autor cita como exemplo a oposição entre 

masculino e feminino no par gato/gata em que gato não tem marca de masculino (-o é vogal 

temática) e gata tem o morfema de feminino -a. 

 Com relação à oposição equipolente, Zanotto (2006, p. 27) afirma que ela “coteja 

vocábulos todos marcados. Cada um dos vocábulos apresenta identidade e diferença, isto é, 

uma base comum e elementos contrastivos”, o que também é demonstrado no Quadro 1.  Como 

exemplo, o autor cita a oposição equipolente andamos/andais em que “a pessoa verbal está 

formalmente marcada nos dois termos: -mos é desinência de primeira pessoa plural; -is é 

desinência de segunda pessoa plural”.  

 

Quadro 1 - Oposição privativa e oposição equipolente 

 

 

Aspecto Palavra Forma Oposição 

Gênero Menino Forma não marcada  

Privativa Menina Forma marcada - DG 

Gênero Peru Forma não marcada  

Privativa Perua Forma marcada - DG 

Número Alto  Forma não marcada  

Privativa Altas  Forma marcada - MG e MN 

Vogal 

Temática 

Cortar Forma marcada Equipolente 

Oposição na Vogal 

Temática – VT 
Vender  Forma marcada 

        Fonte: Zanotto (2006) - Adaptação nossa. 
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2.1.2 Tipos de morfemas  

 Morfema, segundo Zanotto (2006, p. 29), “é a unidade mínima de que se compõe o 

vocábulo”. [...] “é a unidade mórfica mínima, podendo coincidir, mas não se confundindo nem 

com vocábulo, nem com silaba, nem com fonema”. O autor explica que o morfema pode ser 

classificado quanto ao significado e ao significante. Quanto ao significado - função ou 

significação - os morfemas se dividem em lexicais e gramaticais. 

 Zanotto (2006) explana que os morfemas lexicais são, nominados por Martinet de 

lexema e por Vendryes de semantema. Para esses estudiosos, os morfemas “são os portadores 

da significação básica do vocábulo” (ZANOTTO, 2006, p. 29), responsáveis pela significação 

externa e, portanto, não gramatical, contida na raiz ou radical primário do vocábulo, exercendo 

a função de ligar palavras, constituindo formas presas. 

Conforme segundo Zanotto (2006, p. 30), “os morfemas gramaticais são os responsáveis 

pelas funções gramaticais dos vocábulos” e podem ser divididos, quanto à sua função, em três 

grupos:  

(i) morfemas derivacionais, que têm a função de formar novas palavras e são 

formados pelos afixos, prefixos, infixos e sufixos;  

(ii) morfemas flexionais, que Monteiro (2002 [1944], p. 16) denomina como 

morfemas categóricos, que são os responsáveis pelas flexões verbais (tempo, 

modo, número e pessoa)  e nominais (gênero e número);  

(iii) morfemas classificatórios, que exercem a função de distribuir os vocábulos em 

categorias, diretamente ligados à estrutura verbal ou nominal e se constituem das 

vogais temáticas.  

 

Silva e Koch (2012) e Monteiro (2002 [1944]) acrescentam a essa subdivisão os 

morfemas relacionais, que funcionam como “elo entre duas palavras”, diferenciando-se dos 

derivacionais e dos flexionais ou categóricos porque não se constituem formas presas e são 

representados pelas preposições, conjunções, artigos e pronomes. 

Zanotto (2006, p. 31) dispõe, então, que são basicamente quatro as funções dos 

morfemas, as quais sintetizamos no Quadro 2 e exemplificamos no Quadro 3, a seguir: 
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Quadro 2 - Funções dos morfemas 

 

Funções Sigla Ocorrência 

Expressar a significação básica  Raiz e radical -  Rz ou R Semantema 

Derivar/formar palavras Morfema Derivacional - MD Prefixos e sufixos 

Flexionar palavras Morfema Flexional - MF Desinências 

Categorizar palavras Vogal Temática - VT Nominal e verbal 
Fonte: Zanotto (2006) - Adaptação nossa. 

 

 

 

Quadro 3 - Exemplificação de funções dos morfemas 

 

Vocábulo MD (Prefixo) Rz (Raiz) MD (Sufixo) VT MF 

1. entronizados en- tron- iz-ad- o- -s 

2. recolocadas re- coloc- ad- --- -a-s 

3. papelucho --- Papel -uch- O --- 

4. livreco --- livr- -ac- O --- 

5. infelizes in- feliz --- -e- -s 

 Fonte: Zanotto (2006 p. 31) - Adaptação nossa. 

 Do ponto de vista do significante, Camara Jr, (2011 [1997]), Zanotto (2006), Rosa 

(2011) e Silva e Koch (2012) subdividem os morfemas em: 

a) Aditivos - adição de um segmento fônico (um fonema ou um grupo de fonemas) a uma 

base;  

b) Subtrativos - supressão de uma parte do semantema;  

c) Alternativos - substituição de fonema do semantema, que passa a ter duas ou mais 

formas alternantes; e  

d) Reduplicativos - repetição (reduplicação) da parte inicial do semantema. 

A essa subdivisão, Camara Jr. (2011 [1997], p. 211) acrescenta o morfema zero, ao que 

Monteiro (2002 [1944], p. 23) denomina por morfe zero.  

 Complementando as lições de Camara Jr. (2011 [1970]) no que se refere aos morfemas, 

Zanotto (2006) explica que o morfema aditivo - nomeado por Monteiro como morfema 

derivacional - pode ser adicionado no início, no meio ou no fim da palavra:  

a) Os prefixos são adicionados no início das palavras. Na língua portuguesa, assumem 

apenas caráter derivacional, jamais flexional, a exemplo de IM+por e DES+leal. 
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Monteiro (2002 [1944], p. 54) ressalta que, como características, os prefixos se 

destacam e, após destacados, em geral, sobra uma palavra inteira, como em [re]atar, 

[in]feliz, [des]dizer; quase sempre os prefixos alteram o significado do semantema, 

como em [in]feliz; não indicam e não mudam a classe gramatical dos vocábulos e 

não marcam nem gênero nem número.  

b) Os infixos são adicionados no meio das palavras e, diferente dos prefixos, não 

exercem caráter nem derivacional nem flexional. Monteiro (2002 [1944], p. 143) 

destaca que “embora em geral se diga que não existe infixação na língua 

portuguesa”, há casos que merecem reflexão: a formação dos hipocorísticos (como 

em Batista-Batistinha; Barbosa-Barbosinha) e em diminutivos de nomes comuns 

(como em cinema-cineminha; samba-sambinha), em que se observa a inserção do 

morfe [inh] em vocábulos masculinos de tema em /a/. 

c) Os sufixos são adicionados ao final das palavras. Nessa posição, o morfema aditivo 

pode assumir caráter tanto derivacional quanto flexional, a exemplo de mestre+S e 

guri+ZADA. Lembra o autor, em consonância com Camara Jr (2011), que o sufixo 

relacionado à flexão é comumente nomeado por desinência ou sufixo flexional. 

Como características, segundo Monteiro (2002 [1944], p. 55), os sufixos não se 

destacam facilmente, como em condu[tor], e, se destacados, geralmente resta apenas 

um pedaço da palavra, com em cabeç[udo] e mort[al]. Outras características dos 

sufixos são: não podem ser empregados como forma livre ou dependente; não 

alteram fundamentalmente o significado do semantema, como em livr-o+[aria], 

[eiro], [inho]; podem indicar a classe gramatical dos vocábulos, como em moç+[a] 

(categoria de gênero), mãe+[s] (categoria de número), so+[mos] (categoria de 

número e pessoa) e em fo+[sse] (categoria de modo e tempo).   

  Quanto ao morfema subtrativo, Zanotto (2006, p. 33) explica que este “acontece de 

forma contrária ao aditivo e que o efeito da subtração mórfica é a oposição masculino-feminino, 

como se dá na subtração do elemento mórfico final em réu para ré, de mau para má (eliminação 

da vogal temática ‘-u’)”. O autor lembra que o “morfema subtrativo não é a presença do 

segmento fônico nem sua eliminação, mas a oposição entre os dois estados” e que passa a ser 

uma abstração (ZANOTTO, 2006). 

Em relação ao que Camara Jr. (2011, p. 211), Zanotto (2006, p. 33) e Rosa (2011, p. 55) 

consideram como morfema alternativo e Monteiro (2002 [1944], p. 16) considera como 

morfema categórico, Rosa (2011) afirma que se trata de morfema que ocasiona “mudança na 
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estrutura fônica da raiz (seja por alternância de qualidade ou quantidade de vogais, de 

consoantes, de acento ou de tom)” (ROSA (2011, p. 55), de forma que, frequentemente, as 

alterações na raiz são acompanhadas por outros afixos, resultando da diferença proveniente da 

oposição entre um vocábulo e outro (ZANOTTO, 2006).  

Na concepção de Zanotto (2006, p. 33), “a mudança fônica ocasiona a alternância 

morfêmica e a submorfêmica”. Na alternância morfêmica, ocorre a troca de uma vogal por 

outra, cujo resultado é um morfema diferente, como acontece na troca de avô para avó, em que 

o morfema de avó não é –ô”. A oposição estabelecida entre as duas formas - assim como em 

formas verbais como pude/pôde; faz/fez/fiz; pus/pôs - decorre de morfemas segmentais, 

segmentos fônicos, acrescidos ao radical ou ao tema. Na alternância submorfêmica, embora 

também aconteça a troca de vogal, ocorre, concomitantemente, a presença de outro fato 

gramatical, conforme se verifica na formação do feminino de adjetivos terminados em –oso, 

como a alternância de grandioso para grandiosa, em que se observa troca de adição do morfema 

aditivo -a e a alternância de “o” fechado para “o” aberto.   

Com respeito ao que Camara Jr. (2011, p. 211), Zanotto (2006, p. 35) e Rosa (2011, p. 

53) consideram como morfema reduplicativo, Rosa (2011, p. 53) diz tratar-se de uma 

modificação na raiz, consistente na “repetição de toda ela ou de parte dela”, incidindo na 

repetição do semantema, podendo a repetição “afetar a consoante ou o grupo inicial”. Zanotto 

(2006, p. 35) afirma que “em português a reduplicação ocorre somente como efeito estilístico 

para expressar formas carinhosas como em “pai - papai”, “mãe - mamãe, mamã” e “Zé - Zezé””.  

Em relação ao que Camara Jr. (2011 [1997]) e Zanotto (2006) denominam por morfema 

zero, nomeado por Monteiro (2002 [1944]) como morfe zero, Silva e Koch (2012, p. 40) 

explicam que “o morfema zero só ocorre quando há oposição, isto é, quando o morfema lexical 

isolado assume uma significação gramatical em virtude do morfema que expressa à significação 

oposta”. Nessa mesma linha, Camara Jr. (2011) diz que o morfema zero: 

[...] é a ausência de qualquer morfema aditivo que ocasiona uma oposição 

entre uma forma linguística só com o semantema e outra em que esse 

semantema é acompanhado de morfema aditivo, sendo a presença da ausência 

designada por Ø, criando-se uma oposição entre uma forma linguística só com 

o semantema e outra em que esse semantema é acompanhado de morfemas 

aditivos (CAMARA JR. 2011 [1997], p. 211). 

Sobre a nomenclatura morfema zero e sua interpretação linguística, enquanto elemento 

significativo, Monteiro (2011) comenta que:  

[...] muitas vezes um morfe deixa de estar presente na palavra. Isso não quer 

dizer que ele inexista, mas sim que está ausente. Esta ausência tem uma função 
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ou significação e, por isso, é chamada de ausência significativa. Quando assim 

ocorre, costuma-se aplicar na análise o artifício do morfe zero, 

convencionalmente simbolizado por Ø (MONTEIRO, 2011 [1997], p. 23).  
  

 Monteiro (1978, p. 101) entende que “a aplicação desse conceito resolve praticamente 

todos os casos problemáticos de descrição do sistema flexional dos nomes”. Segundo o autor,  

[...] a incoerência de se considerar como marca de masculino o final de certas 

palavras é posta de lado e tudo fica explicado com a noção de que o masculino 

e o singular são marcados pelo morfema zero, enquanto o feminino e o plural 

são caracterizados, respectivamente, pelas desinências /a/ e /s/. No sistema de 

flexão verbal, as consequências do recurso ao morfema zero são igualmente 

muito esclarecedoras (MONTEIRO, 1978, p. 102). 

Monteiro (1978) demonstra, como exemplos, os termos apontados no item (2.1): 

(2.1):13 

autor + Ø ≠ autor + a  

peru + Ø ≠ peru + a  

belo + Ø ≠ bel (o) + a  

mestre + Ø ≠ mestr(e) + a  

ele + Ø ≠ el(e) + a 

 

 Segundo Camara Jr (2011 [1973]), Monteiro (2002 [1944]) e Zanotto (2006), o morfema 

zero funciona como marcador de gênero, conforme exemplificado no Quadro 4: 

 

Quadro 4 - Morfema zero e a marcação de gênero 

 

Vocábulo Masculino Termo não Marcado Vocábulo Feminino Termo Marcado com: 

Namorado + Ø Morfema Zero Namorad(o) + a MFG 

Autor + Ø Morfema Zero Autor + a MFG 

Francês + Ø Morfema Zero Francês + a MFG 

Peru + Ø Morfema Zero Peru + a MFG 

Espanhol + Ø Morfema Zero Espanho + a MFG 

Chefe + Ø Morfema Zero Chef(e) + a MFG 

Fonte: Zanotto (2006) - Adaptação nossa. 

 

 

                                                 
13 Exemplo extraído de Monteiro (1978, p. 102). 
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2.1.3 Processos gerais de formação de nomes - derivação e composição 

 

 Kehdi (2000, p. 7) afirma que “o acervo lexical da língua portuguesa é constituído de 

uma grande maioria de palavras herdadas do latim, às quais se acrescentaram palavras de outras 

origens, além de vocábulos formados em nosso próprio idioma”.  

Para Kehdi (2003), Zanotto (2006), Silva e Koch (2012) e Basilio (1987/2010/2017), os 

processos gerais de formação de palavras em português são basicamente dois: a derivação e a 

composição, embora, segundo Kehdi (2003) existam outros processos formadores de palavras 

como as onomatopeias, a reduplicação, o hibridismo e as siglas. Rocha (2008, p. 95) propõe 

que “existem três, e apenas três, processos produtivos de formação de palavras no português 

contemporâneo: a derivação, a composição e a onomatopeia”. 

 A derivação, segundo Camara Jr. (2011 [1997], p. 112), “é a estruturação de um 

vocábulo, na base de outro, por meio de um morfema que não corresponde a um vocábulo e 

introduz ao semantema uma ideia acessória que não muda a significação fundamental” e, 

segundo Dubois et al. (2014 [1978], p. 163), “consiste na aglutinação de elementos léxicos, dos 

quais pelo menos um não é suscetível de emprego independente, numa forma única”. Trask 

(2011 [2004], p. 76) ressalta que, para a gramática transformacional, a derivação é “o conjunto 

completo de estágios que ligam a estrutura profunda de uma sentença a sua estrutura 

superficial”. 

 Sobre o processo de derivação, Basilio (2010, p. 30) afirma que “se trata da junção de 

um afixo14, elemento estável com função sintática ou semântica pré-determinada a uma base 

para a formação de uma nova palavra”, sendo que a “base de uma formação derivada é uma 

forma livre15”, embora “possa haver derivação partindo de uma base presa16”.  A autora afirma, 

ainda, que, na função de formar palavras, os processos de derivação “formam palavras cujas 

propriedades sintáticas ou semânticas são de caráter fixo, pré-determinado e de teor geral” a 

exemplo do substantivo atuação em que o sufixo -ção é usado para substantivar o verbo atuar. 

  A composição, para Camara Jr. (2011 [1997], p. 92), é “a formação de uma palavra pela 

reunião de outras, cujas significações se complementam para formar uma significação nova” 

                                                 
14 Segundo Camara Jr. (2011 [1997]), afixo é um segmento fônico, com significação própria, que entra na 

constituição mórfica de um vocábulo na qualidade de forma presa, acrescentando-se à raiz que contém o 

semantema. Conforme se antepõe ao radical, chama-se prefixo; se pospõe ao radical, chama-se sufixo, e se 

intercalado ao radical recebe o nome de infixo. Segundo o autor (2011 [1997]), quando o afixo ocupa a posição de 

sufixo é também chamado de desinência ou sufixo flexional. 
15 Para Basilio (2007), forma livre é uma palavra comum que por si só constitui um enunciado, como é o caso de 

verbos, substantivos, adjetivos e advérbios.  
16 Para Basilio (2007), bases presas são formas que não têm autonomia de uso e não podem ocorrer isoladamente, 

embora possam ser reconhecidas nas palavras derivadas ou compostas, a exemplo de “psicológico” em que o 

sufixo –ico, formador de adjetivos, que é acrescido à base psicolog-, que é uma base composta e presa.  



57 

 

designando, segundo Dubois et al. (2014 [1978], p. 119) “a formação de uma unidade semântica 

a partir de elementos léxicos suscetíveis de ter por si só uma autonomia na língua”, se opondo, 

geralmente, à derivação.  

Sobre o processo de composição, Basilio (2010, p. 31) afirma que consiste na “junção 

de uma base a outra para a formação de uma nova palavra” e “obedecem à necessidade de 

expressão de combinações mais particularizantes de significados, a exemplo de “guarda-chuva, 

guarda-roupa, guarda-pó””. 

Rocha (2008, p. 95) ressalta que “nas gramáticas tradicionais, observam-se acordos e 

desacordos com relação aos processos de formação das palavras”. O autor relaciona os 

processos dispostos por Cunha e Cintra (1985), Bechara (1972), Luft (1976), Melo (1975), Ali 

(1964), Cegalla (1979) e Silva e Koch (1983), conforme disposto no Quadro 5: 

 

Quadro 5 - Processos de formação de palavras 

 

Fonte: Rocha (2008, p. 96). 

 

Basilio (1987, p. 7) explica que “as palavras são elementos básicos que utilizamos para 

formar enunciados, sendo formadas da base mais afixos” e que os processos que as formam 

“escondem mistérios às vezes resistente a toda tentativa de explicação”. Sobre as estruturas de 
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formação de nomes, a autora destaca “a existência de outras possibilidades de formação de 

nome”, como, por exemplo, as formações parassintéticas, que “se dão pela simultaneidade de 

prefixos e sufixos à base”. Acerca dos elementos constitutivos das palavras, Basilio (1987) 

entende que:  

[...] temos basicamente dois tipos de formativos mínimos, ou morfemas, na 

constituição da palavra: afixo e raiz. Raiz é um morfema que pode, por si só, 

constituir a base ou núcleo de uma palavra [...]. Os elementos que se 

acrescentam à raiz para formar uma palavra são chamados de afixos. Os afixos 

se subdividem em dois tipos, de acordo com a posição de ocorrência. Temos 

o prefixo que se acrescenta antes da base, e o sufixo que se acrescenta depois 

da base (BASILIO, 2010, p. 15). 

Ainda segundo Basilio (1987, p. 13), as palavras “não são formadas apenas por uma 

sequência de elementos constitutivos, sendo elas estruturadas em camadas de vários níveis”. A 

autora especifica as palavras de morfologia complexa, formadas de mais de um elemento, cuja 

estrutura é a combinação da base com afixo, sendo que a própria base pode ser também 

complexa, ou seja, formada de base e afixo. 

Importante diferenciação faz Rocha (2008) entre o conceito de base, raiz e radical. Para 

o autor, base “é uma sequência fônica recorrente, a partir da qual se forma uma nova palavra, 

ou através da qual se constata que uma palavra é morfologicamente complexa”, sendo o seu 

conceito formado a partir da intuição que o falante tem de uma palavra primitiva ou derivada. 

A raiz “é o morfema comum a vários tipos de palavras de um mesmo grupo lexical, portador da 

significação básica desse grupo de palavra” (ROCHA, 2008, p. 98). Rocha (2008, p. 101) 

comenta que, segundo Lima (1972) e Cegalla (1979), “o conceito de raiz só interessa à 

gramática histórica”, ao que, segundo Camara Jr. (2011 [1997], p. 255) “se chega pela análise 

sincrônica”. Quanto ao radical, Rocha (2008, p. 98) diz que “é a parte da palavra que está 

presente em todas as formas de uma mesma palavra, sendo a forma lexical” e, segundo Camara 

Jr. (2011 [1997], p. 255), “se opõe à parte correspondente à flexão externa a que se liga ou não 

pelo índice temático”.  

Apresentadas as diferenças entre base, raiz e radical, Rocha (2008, p. 102) afirma que 

“a base passa a ser o centro das atenções dos lexicalistas”. Nas palavras de Monteiro (2002 

[1944], p. 43), “o significado é essencial ao conceito de raiz”; segundo o autor “a diferença 

entre radicais e raízes é que as raízes são morfologicamente inanalisáveis, ao passo que os 

radicais podem ter, além da raiz, um ou mais afixos derivacionais”.  
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Com relação à base, Monteiro (2002 [1944]) a define como toda forma a que se pode 

acrescentar afixos de qualquer tipo, constituindo o elemento sobre o qual se assenta a regra de 

formação das palavras. 

Dos exemplos elencados por Rocha (2008), sintetizamos o Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Exemplificação/diferenciação: base, raiz e radical 

 

Item lexical Base  Raiz Radical 

Flor - flor Flor 

Livro - livr- Livro 

Dente - dent-  Dente 

Florista Flor flor Florista 

Livraria Livro livr- Livraria 

Dentista Dente dent- Dentista 
Fonte: Rocha (2008, p. 102) - Adaptação nossa. 

 

2.1.3.1 Processos de formação de nomes – tipos de derivação e de composição 

A fim de complementar as lições de Basilio (1987), Zanotto (2006) e Rocha (2008), para 

quem os processos gerais de formação do nome são a derivação e a composição, recorremos a 

Kedhi (2000), que apresenta as subdivisões da derivação em cinco modalidades - prefixal, 

sufixal, prefixal e sufixal, a parassíntese e a regressiva - e as subdivisões da composição em 

justaposição e aglutinação. O autor lembra que a gramática normativa acrescenta, ao processo 

de derivação, a derivação imprópria e o hibridismo. 

 

2.1.3.2 Derivação prefixal 

Segundo Rocha (2008, p. 147), derivação prefixal17 “é um processo de criação lexical 

que consiste na formação de uma nova palavra através do acréscimo de um prefixo”. Rocha 

(2008) e Monteiro (2002 [1944]) constatam uma divergência teórica sobre sua inclusão como 

mecanismo de derivação ou de composição, se considerado saber se as palavras formadas por 

prefixação são derivadas ou compostas.  

                                                 
17 Cegalla (1979) nomeia esse mecanismo como derivação por prefixação. 
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Levantamento realizado por Monteiro (2002 [1944], p. 139) atesta que 60% dos teóricos 

consultados pelo autor consideram a derivação prefixal como mecanismo de derivação e não 

de composição. Para explicitar as divergências, Rocha estabelece os exemplos elencados no 

item (2.2): 

(2.2) 18 

[re- pref [ler ] v]v   [in- pref [feliz ] A ] A 

[pré- pref [ eleitoral ] A ] A  [pos- pref [ tônico] A ] A 

[de- pref [compor] V ] V  [trans- pref [ pôr ] V ] V 

 

  Sobre as controvérsias entre composição versus derivação prefixal, Monteiro (2002) 

reforça a colocação de Said Ali (1974, p. 229) de que “não está bem delimitada a fronteira entre 

derivação prefixal e composição”, em virtude da existência de prefixos que podem ou não ser 

usados isoladamente, concluindo que: 

[...] em suma, entendemos que a prefixação é um tipo de derivação. Pensamos, 

todavia, que certos elementos, em geral analisados como prefixos, são em 

última análise verdadeiras raízes, já que potencialmente funcionam como 

formas livres ou dependentes (MONTEIRO, 2002 [1944], p. 141).  

 

 

2.1.3.3 Derivação prefixal sufixal 

A derivação prefixal sufixal se dá quando um prefixo e um afixo são acrescidos à forma 

primitiva da palavra. Segundo Kehdi (2000), há casos em que a derivação prefixal sufixal sofre 

o acréscimo de um prefixo e de bissufixos simultâneos, como se dá na forma derivada 

“formalização”. O autor propõe a solução da referida formação através da técnica dos 

Constituintes Imediatos (CI), cuja aplicação mostra que o vocábulo não é uma sequência de 

morfemas, mas uma superposição de blocos e camadas binárias. O autor apresenta, no item 

(2.3), um exemplo de segmentação morfemática, ressaltando ressalta que tal segmentação nos 

leva a crer se tratar de uma sequência de morfemas quando, na verdade, trata-se de uma 

superposição de camadas representadas, cada uma, por um elemento nuclear. 

(2.3) 19  

{forma(a) + {al} + {iz} + {a} + {ção}    

 

                                                 
18 Exemplo extraído de Rocha (2008, p. 148) 
19 Exemplo extraído de Kehdi (2000, p. 11) 
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2.1.3.4 Derivação parassintética 

Segundo Rocha (2008, p. 165), a derivação parassintética20 é “um processo de formação 

de palavras que consiste na criação de uma nova palavra pelo acréscimo simultâneo de um 

prefixo e um sufixo a uma base”, de forma que os dois afixos não podem ser separados sem 

afetar a significado. Kehdi (2003, p. 17), assim como Rocha, afirma que “a exclusão de qualquer 

dos afixos resulta em forma inaceitável na língua”. 

Rocha (2008, p. 166) toma, por exemplo, o vocábulo esclarecer em que, a partir de 

claro, se acrescentam, simultaneamente, o prefixo es-  e o sufixo -cer. Segundo Scalise (apud 

ROCHA, 2008) a sequência simultânea da derivação parassintética será sempre prefixo + X + 

sufixo. Rocha (2008, p. 166) esclarece que “a base de uma formação parassintética pode ser um 

substantivo ou um adjetivo. [...] quando a base for substantiva o produto pode ser um verbo ou 

um adjetivo” como nos exemplos (2.4); sendo a base adjetiva, o resultado será um verbo, como 

nos exemplos (2.5): 

(2.4) 21 

Base = Substantivo      Produto = Verbo ou Adjetivo   

pátria      repatriar (V) 

chocolate     achocolatado (A) 

  

(2.5) 22 

Base = Adjetivo    Produto = Verbo  

surdo      ensurdecer (V) 

rico      enriquecer (V) 

Sobre a parassíntese, Monteiro (2002 [1944], p. 155), ressalta que “o segmento após a 

base pode não realizar foneticamente” e apresenta os exemplos (2.6): 

(2.6) 23 

claro    [a [clar(o) ë (ar)] 

flor    [a [flor ë (ar)] 

Monteiro (2002 [1944], p. 155) destaca que “não basta que o vocábulo tenha prefixo e 

sufixo”; é necessário que ele constitua um morfe único, como em re-capea-mento, e que “a 

primeira parte do morfe descontínuo não apresente qualquer significado”, como em a-mortizar 

                                                 
20 Luft (1976) não faz distinção entre derivação sufixal prefixal e parassintética. Para o autor, ambos são 

mecanismos idênticos de formação de palavras. 
21 Exemplo extraído de Rocha (2008, p. 166) - Adaptação nossa. 
22 Exemplo extraído de Rocha (2008, p. 166) - Adaptação nossa. 
23 Exemplo extraído de Monteiro (2002 [1986], p. 155). 
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e en-fraquecer. Devemos considerar, em consonância com o que adverte Rocha (2008), que 

“retirando-se a parte inicial do parassintético, quase sempre não restará uma palavra inteira”, 

como em a-manhecer.   

 

2.1.3.5 Derivação Regressiva 

A derivação regressiva se dá com a eliminação de morfemas da palavra primitiva. 

Monteiro (2002 [1944], p. 148) ressalta que a derivação regressiva “deve ser estruturalmente 

interpretada como um processo de derivação por sufixo zero” e Kehdi (2003, p. 22) afirma que 

“a derivação regressiva ocorre quando, a partir de um vocábulo com sufixo real ou suposto, 

formamos um novo vocábulo através da eliminação do referido sufixo”. 

Ainda segundo Kehdi (2000, p. 22), “a maior parte dos derivados regressivos é 

constituída a partir de substantivos deverbais, embora não haja consenso sobre a classe 

primitiva, se é o verbo ou o substantivo”. Para ajudar na verificação da palavra primitiva, 

Barreto (1982) assim explica: 

  

Para que o consulente tire a dúvida de se a palavra primitiva é o verbo ou, 

antes, o nome, saiba que, se o substantivo denota ação, será palavra derivada, 

e o verbo palavra primitiva, mas se o nome denota algum objeto ou substância, 

se verificará o contrário. (BARRETO 1982, apud KEHDI, 2000, p. 23). 

Conforme Bechara (apud KEHDI, 2000, p. 27), a abreviação é também uma forma de 

derivação regressiva e consiste “no emprego de uma parte da palavra pelo seu todo”, embora 

Kehdi (2000) ressalte alguns traços específicos da abreviação. Segundo Kehdi (2000, p. 27), “a 

derivação regressiva se dá também através da mudança de classe gramatical (verbos que passam 

a substantivos) como em (2.7): 

(2.7) 24 

pagar (verbo)    a paga (subst.) 

  errar (verbo)   o erro (subst.) 

 

Na abreviação, embora ocorra redução do vocábulo, este permanece na mesma classe 

gramatical, como em (2.8): 

(2.8) 25 

extra (adj.)    extraordinário / extrafino (adj.) 

cine (subst.)    cinema (subst.) 

                                                 
24 Exemplo extraído de Kehdi (2000, p. 27). 
25 Exemplo extraído de Kehdi (2000, p. 27). 
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Assim, considerando as explicações de Kehdi (2003, p. 28), temos que: 

 

[..] no caso da abreviação, a redução não se pauta por critérios específicos e 

homogêneos, como mostram os exemplos anteriormente apresentados. [...] No 

caso de extra, reduz-se o vocábulo ao prefixo; em cine e cinema, há corte 

aleatório de sílabas, pois a forma primitiva é cinematógrafo (de cinemat(o) + 

grafo) [...]. Em foto, mantém-se o primeiro elemento - o determinante - do 

composto (fotografia) de dois radicais gregos.  

 

 

2.1.4 Derivação e flexão 

Expostas as considerações teóricas sobre os processos gerais de formação dos nomes, a 

derivação e a composição, cabe-nos explicitar os princípios teóricos da gramática tradicional 

que dividem a morfologia em duas áreas principais: a derivação (objeto da morfologia lexical, 

que estuda dos processos de formação das palavras) e a flexão (objeto da morfologia flexional, 

que estuda as diversas formas de uma mesma palavra), visto que são essas as bases teóricas que 

nos interessam, sobremaneira, neste trabalho. Para tanto, apresentamos algumas discussões 

sobre derivação e flexão, objetivando relembrar algumas diferenças básicas entre tais áreas da 

morfologia, embora, segundo Villalva (1994, p. 143), “seja sabido que em Português todos os 

afixos de flexão são sufixos, o contrário não se verifica plenamente visto que nem todos os 

sufixos são afixos de flexão”. 

Monteiro (2002 [1944], p. 58-59) apresenta as características da derivação, ou dos 

morfemas derivacionais. Para o autor, a derivação:  

a) produz novas palavras, desde que acrescentados os sufixos adequados; 

b) é assistemática, de forma que não se aplica a todas as palavras primitivas; 

c) é relação aberta, de forma que se pode criar neologismos; 

d) é facultativa, pois sempre há recursos na língua para evitá-la. 

 De acordo com o autor, a flexão apresenta as seguintes características: 

a) não cria novas palavras;  

b) é sistemática, ou seja, aplica-se a todas as palavras; 

c) é obrigatória, pois se um nome flexiona em gênero, terá que ter a marca desinencial; 

d) é relação fechada, de forma que inexiste a possibilidade de se criar uma desinência 

diversa das que constam do paradigma nominal, havendo apenas quatro morfemas 

flexionais para o nome, quais sejam, masculino e feminino, singular e plural; 

e) sujeita-se a vínculo de concordância. 
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As principais diferenças entre derivação e flexão são apresentadas também por Camara 

Jr. (2011 [1970], p. 81), sintetizadas por Rocha (2008, p. 190), conforme o Quadro 7: 

 

Quadro 7 - Diferenciações derivação x flexão segundo Camara Jr. 

 

Flexão Derivação 

A - Regularidade 

Os morfemas flexionais apresentam-se de 

maneira regular e sistemática 

A - Irregularidade 

Os morfemas derivacionais apresentam-se de 

maneira regular e assistemática 

B - Concordância 

Os morfemas flexionais são exigidos pela 

natureza da base 

B - Não concordância 

Os morfemas derivacionais não são exigidos 

pela natureza da frase 

C - Não-opcionalidade 

Os morfemas flexionais não dependem da 

vontade do falante para serem usados 

C - Opcionalidade 

Os morfemas derivacionais podem ser 

usados ou não, de acordo com a vontade do 

falante 
  Fonte: Rocha (2008, p. 190). 

 Para Camara Jr. (2011 [1997], p. 143), a flexão é “o processo de flectir, isto é, fazer 

variar um vocábulo para nele expressar dadas categorias gramaticais”. O autor explica que a 

flexão consiste em aplicar ao vocábulo um morfema e que tal morfema, do ponto de vista do 

significante, pode ser aditivo (elemento de flexão externa), subtrativo, alternativo, reduplicativo 

(elementos de flexão interna), de forma que a variação fica, respectivamente, dentro e fora do 

radical.  

 

2.1.5 Flexão de Gênero 

 Camara Jr., em sua obra Estrutura da Língua Portuguesa (2011 [1970]), destaca que os 

nomes representam, semanticamente, “coisas ou seres” e “são vocábulos suscetíveis de flexão 

de gênero e número”26. Nessa perspectiva, segundo o autor, “o gênero condiciona uma oposição 

entre a forma masculina e a feminina a partir da flexão básica de um sufixo flexional”, também 

nomeado de desinência -a (átono final), para a marca do feminino, e a “oposição entre singular 

e plural decorre da presença do sufixo flexional /S/ para o final da última sílaba do nome”. 

Assim, de acordo com o autor, “o masculino e o singular se caracterizam pela ausência da marca 

de feminino e de plural” e são marcados pelo morfema gramatical zero (Ø).   

                                                 
26 Monteiro (2002 [1986], p. 205) destaca que os nomes próprios “não deveriam se flexionar em número”. 
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 Camara Jr. (2011 [1970], p. 88) é categórico ao afirmar que “a flexão de gênero é exposta 

de uma maneira incoerente e confusa nas gramáticas tradicionais do português”. Dada essa 

afirmação, buscamos a definição trazida por Mateus (2003), na Gramática da Língua 

Portuguesa, que define o gênero como “uma categoria morfossintática que possui dois valores: 

masculino e feminino”. Por essa definição, pode-se deduzir que gênero masculino está 

associado ao sexo masculino de seres animados, enquanto o gênero feminino está associado a 

seres animados do sexo feminino. No entanto, basta observarmos o que a gramática tradicional 

ensina sobre o que se considera sobrecomum e epiceno e notaremos que o valor de gênero 

independe do sexo do ser animado a que se refere. 

 A respeito da associação que se faz entre gênero e sexo, Silva e Koch (2012) nos trazem 

considerações importantes. As autoras se baseiam nas colocações de Camara Jr. (2011 [1970]), 

reforçando: 

Quanto à natureza, a flexão de gênero costuma ser associada intimamente ao 

sexo dos seres. Contra essa interpretação, têm-se os seguintes argumentos: a) 

o gênero abrange todos os nomes substantivos portugueses, quer ser refiram a 

seres animados, providos se sexo, quer designem apenas “coisas” como: mesa, 

ponte, tribo, que são femininos (procedidos do artigo a) ou sofá, pente, prego 

que são masculinos (procedidos do artigo o); b) o conceito de sexo não está 

necessariamente ligado ao de gênero: mesmo em substantivos referentes a 

animais e pessoas há algumas vezes discrepância entre gênero e sexo. Assim, 

a testemunha, a cobra são sempre femininos e o cônjuge e o tigre sempre 

masculinos, quer se refiram a seres do sexo masculino ou feminino (SILVA; 

KOCH, 2012, p. 65) (Grifos nossos). 

 Exemplificando com os termos homem e mulher, bode e cabra, em que mulher é 

feminino de homem e cabra é feminino de bode, as autoras ressaltam que se tratam “na verdade 

de heteronímia dos radicais, isto é, de vocábulos lexicalmente distintos que têm sido utilizados 

para indicar categorias de gênero” (SILVA e KOCH, 2012, p. 65). Não obstante os argumentos 

e interpretações feitas pela gramática tradicional, em relação ao conceito de gênero, as autoras 

explicam: 

 

[...] na realidade, a distinção gramatical se faz através do artigo. Assim, os 

substantivos mulher e cabra são sempre femininos porque podem ser 

precedidos pelo artigo a e homem e bode, a eles semanticamente relacionados, 

são do gênero masculino, porque podem ser precedidos pelo artigo o (SILVA; 

KOCH, 2012, p. 66). 

 Silva e Koch (2012) ressaltam, em consonância com Camara Jr. (2011 [1970]), que não 

cabe falar em gênero a partir da sua definição expressa no termo macho ou fêmea, pois, mesmo 

nos casos de tais usos, a indicação do gênero está expressa no artigo “a” para o gênero feminino 
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e “o” para o gênero masculino, como se dá em a cobra macho e em o tigre fêmea, especialmente 

em se considerando que tal acréscimo não é imperativo. Nessa linha de defesa da conceituação 

de gênero, Camara Jr. (2011) enfatiza que: 

 

[...] o gênero é uma distribuição em classes mórficas, para os nomes, da 

mesma sorte que o são as conjugações para os verbos. A única diferença é que 

a oposição masculino – feminino serve frequentemente para em oposição entre 

si distinguir os seres por certas qualidades semânticas, como para as coisas as 

distinções como jarro - jarra, barco - barca, etc., e para os animais e as 

pessoas a distinção do sexo como em urso - ursa, menino - menina. Ora, as 

conjugações verbais não têm a menor implicação semântica, e nada em sua 

significação faz de falar, um verbo da 1ª- conjugação, de beber, um verbo da 

2ª, ou de partir, um verbo da 3ª (CAMARA JR., 2011 [1970], p. 42) 
  

 

Camara Jr. (2011 [1970], p. 88) ainda destaca: 

 

[...] em referência ao gênero, do ponto de vista semântica, é que o masculino 

é uma forma geral não marcada, e o feminino indica uma especialização 

qualquer”. [...] Na descrição da flexão de gênero em português não há lugar 

para os nomeados “nomes que variam em gênero por heteronímia”, e a única 

forma objetiva e coerentemente certa de falar de gênero é que há apenas 

“substantivos privativamente masculinos” e “privativamente femininos”. [...] 

A flexão de gênero é uma só, com pouquíssimos alomorfes: o acréscimo, para 

o feminino, do sufixo flexional -a (/a/ átono final) com a supressão da vogal 

temática, quando ela existe no singular: lob(o) + a = loba; autor +a = autora. 

 

Na formação de nomes femininos, Camara Jr. (2011 [1970], p. 85) afirma que “a 

ausência da vogal temática cria as formas que podemos chamar atemáticas e se circunscrevem, 

a rigor, aos oxítonos em -á, -é, ou -ê, -ó, ou -ô, -u e -i”. O autor afirma ainda que “os nomes 

terminados no singular em consoante pós-vocálica têm uma forma teórica em -e /i/ átono final, 

que se deduz dos plurais” e cita como exemplo os pares feliz - felizes, mar - mares. A essas 

afirmações de Camara Jr., Bechara (2015, p. 142) acrescenta que: “na manifestação do 

feminino, aos nomes terminados em vogal atemática s, l e z, acrescentam-se “a” sem qualquer 

alteração morfofonêmica”, exemplificando pares como em (2.9): 

(2.9) 27 

freguês  freguesa  zagal  zagala 

português  portuguesa oficial  oficiala 

juiz  juíza   guri  guria  

                                                 
27 Exemplo extraído de Bechara (2015, p. 142). 
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Sobre as afirmações de Camara Jr. (2011 [1970]) e Silva e Koch (2012), Daniel Carvalho 

(2018) entende que, semanticamente, a distribuição de gênero em relação à animacidade pode 

ser feita: a) lexicalmente, como se observa em pares como bode/cabra, homem/ mulher e 

cachorro/cadela;  b) morfologicamente, com ou sem a supressão da vogal temática do 

masculino, como se observa na flexão  menin-o/menin-a e na derivação professor/professor-a; 

c) sintaticamente, quando a marca de gênero é expressa através do determinante que acompanha 

o nome, conforme se observa em o/a estudante.  

Carvalho (2018) acrescenta ainda marcações de gênero que se aplicam a seres tanto 

animados quanto inanimados. São marcações gerais de gênero, segundo o autor, os artigos 

definidos e indefinidos (o, a, os, as um, uma, umas), os adjetivos, os quantificadores cardinais 

um/uma e dois/duas e todos os numerais ordinais, os pronomes indefinidos todos e todas, os 

pronomes demonstrativos, os interrogativos quantos/quantas e os semi-predicados 

sozinho/sozinha, mesmo/mesma. No entanto, Sedrins (2017, p. 242) destaca que “os nomes 

próprios no PB podem vir acompanhados por diferentes determinantes, mas apenas nos 

contextos em que são realizados com o artigo definido temos uma leitura individualizada” 

 Sobre a marcação plena de gênero, portanto, temos o modelo proposto por Kramer 

(2016, apud CARVALHO, 2018, p. 645) segundo a qual o gênero estaria marcado no núcleo 

categorial definidor n ao seu redor, conforme apresenta autora em (2.10): 

(2.10) 28 

 

 

nP 

 

 

 

                   n   √P 

 [+FEM]   

             √KRAMER 

 

 

Assim, segundo a autora, em uma língua com sistema de gênero masculino/feminino, 

haveria um n feminino e um n masculino, marcados, respectivamente, por (n[+FEM]) e (n[-

FEM]), conforme os esquemas (2.11) e (2.12): 

 

                                                 
28 Modelo de Kramer (2016) extraído de Carvalho (2018, p. 645). Carvalho (2018, p. 645) afirma, em seu texto, 

que “O exemplo de Kramer (2016) é do espanhol, mas analisamos aqui como seu homônimo no português, o que 

não interfere no que queremos ilustrar”, afirmação essa a que reforçamos o uso. 
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(2.11) 29 

 

 

   nP 

 

 

 

                   n   √P 

 [+FEM]   

    √𝐴𝑅𝑇𝐼𝑆𝑇𝐴 = artista (feminino) 

 

 

 

 

(2.12) 30 

   nP 

 

 

 

                   n   √P 

 [-FEM]   

    √𝐴𝑅𝑇𝐼𝑆𝑇𝐴 = artista (masculino) 

 

  

 No que tange à flexão dos nomes em português, Camara Jr. (2011 [1970], p. 90-91) 

apresenta seis alomorfes e afirma que há, comumente, um alomorfe de alternância de vogais 

para a oposição masculino/feminino e que “o mecanismo de alternância repousa nas oposições”, 

a exemplo do par opositivo avô/avó, que indica a distinção de gênero através da alternância 

vocálica da vogal tônica final do morfema lexical, distinguida entre o “o” fechado de avô e o 

“o” aberto de avó.  

 A segunda alomorfia apresentada por Camara Jr. (2011 [1970], p. 90) está focada nas 

formas teóricas em /oN/ e nos masculinos -ão que perdem o travamento nasal ao acréscimo da 

desinência de feminino -a, a exemplo de /boN/ para boa, de /LeoN/ para leoa. Ainda, segundo 

o autor, nos casos em que o travamento /oN/ funciona como marca de sufixo derivacional 

aumentativo, o travamento nasal pós-vocálico é transferido para a sílaba seguinte como 

consoante /n/ para, então, sofrer acréscimo de desinência de gênero feminino, como ocorre na 

mudança de valentão /valeN'toN/ para valentona. Nos casos de radicais em /aN/ com o tema 

em -o, a vogal temática é suprimida no feminino, como ocorre na mudança de /ir'maN/ para 

irmã e de /'orfaN/ para órfã.  

                                                 
29 Modelo de Kramer (2016), extraído de Carvalho (2018, p. 645). 
30 Modelo de Kramer (2016), extraído de Carvalho (2018, p. 645). 
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 Em relação ao sufixo derivacional -eu (em que o tema em -o se revela na vogal assilábica 

do ditongo), Camara Jr. (2011 [1970], p. 90) afirma que “a vogal temática é suprimida e 

desenvolve-se um ditongação /é/ diante do /a/, o que é um fenômeno fonológico geral em 

português para /é/ tônico em hiato”. Ao mesmo tempo, segundo o autor, “há uma alternância 

entre timbre fechado e timbre aberto para a vogal tônica, no masculino e no feminino”, como 

se verifica em europeu – europeia. 

 O sexto e último caso de alomorfia apresentado por Camara Jr. (2011 [1970]) está 

relacionado unicamente à distinção submorfêmica - ao que o autor denomina como alternância 

análoga - cuja ocorrência se dá no âmbito das vogais médias posteriores, quando a forma teórica 

do nome é com vogal aberta que passa a fechada no masculino, evidenciando a mudança de 

gênero marcado para gênero não marcado.  

A renovação do léxico de uma língua se faz através de processos de formação de 

palavras e tais processos são recursos contidos na própria estrutura da língua. No entanto, é 

inegável que o homem é um ser social e, como tal, mantém contatos com outras culturas e 

línguas. Esse contato possibilita que novas palavras possam surgir, em virtude da interação 

cultural e linguística. A gramática tradicional dá a essas novas formações os nomes de 

empréstimo e hibridismo.  

 

2.1.6 Processos de formação de palavras usados na formação de antropônimos 

Em virtude das bases teóricas que fundamentam o nosso trabalho no que tange aos 

processos de formação dos nomes, mais precisamente nomes personativos ou antropônimos, 

cabe-nos acrescer ao nosso arcabouço teórico outros processos de formação de nomes, 

elencados por Monteiro (2002 [1944]), denominados como recomposição, fonossemia e 

duplicação; além desses processos, verificamos aqueles que o autor considera também serem 

utilizados na formação de antropônimos, tais como: derivação imprópria, sufixação, 

composição, braquissemia, acrossemia, anagrama e empréstimos.  

 De acordo com Monteiro (2002 [1944], p. 205), os nomes próprios são, essencialmente 

“individualizantes e particulares”. Nesse sentido, segundo o autor, “eles diferenciam e tornam 

únicos os seus portadores dentre os seus semelhantes e o seu comportamento morfológico 

parece se assemelhar em todos os ramos da onomástica”. O autor afirma, ainda, que “em virtude 

de sua característica individualizante, os nomes próprios não deveriam se flexionar em número, 

pois tal flexão atribui aos nomes próprios características de nomes comuns”, a exemplo do 



70 

 

nome próprio João e o seu plural joões, em que a marca de plural ocasiona a perda de 

característica individualizante. 

Postas essas explanações em relação aos nomes próprios, Monteiro (2002 [1944], p. 

205) observa que “os princípios morfológicos dos nomes próprios são praticamente os mesmos 

processos de formação que formam nomes comuns”. Na visão do autor, “embora as gramáticas 

procurem omiti-los, há esparsos estudos sobre toponímia, enquanto sobre antropônimos e 

oniônimos os estudos são bastante reduzidos”, embora tais estudos quase sempre procurem 

“desvendar aspectos etimológicos”.  

Assim, o autor apresenta os principais processos de formação dos antropônimos, 

ligando-os diretamente à derivação e à composição, enquanto processos formadores de nomes 

comuns voltados aos nomes personativos. 

    

2.1.6.1 Hibridismo  

Algumas palavras de uma língua são formadas a partir de vocábulos compostos ou 

derivados, provenientes de línguas diferentes. No caso da língua portuguesa, essa formação se 

constitui, em maioria, de elementos gregos com elementos latinos, no entanto também é 

possível que a formação se dê a partir da composição com outras línguas. Kehdi (2000, p. 51) 

afirma que “como os elementos constitutivos das palavras formadas por hibridismo figuram em 

outros vocábulos e são, portanto, recorrentes, podemos integrar esse processo na composição e 

na derivação”. Kehdi, assim como Camara Jr. (2011 [1997]), esclarece que se “recorre ao 

hibridismo quando, com elementos gregos, já existem compostos com significação distinta”. 

Camara Jr. (2011 [1997], p. 170) e Cunha e Cintra (1985, p. 113) são unânimes em 

conceituar hibridismo como “nome que se dá a um vocábulo composto, cujos elementos provêm 

de línguas diversas”. Camara Jr. (2011[1997], p. 170) acrescenta que são “particularmente 

importantes os compostos de elemento grego com elemento latino, a exemplo de autoclave (do 

grego autos com o latim clavis), endovenoso (do grego endo com o latim vena), decímetro (do 

grego méron com o latim decem)”. Para o autor, o hibridismo decorre “em princípio, da 

circunstância dos elementos se terem integrado no mecanismo da língua que faz a composição, 

e a sua origem diversa só tem sentido diacrônico, que não é levado em conta na sincronia”, ou 

seja, é considerado apenas através do tempo. 

 Sobre as afirmações de que o hibridismo é formado por composição de línguas 

diferentes, Rocha (2008, p. 72) levanta a problemática da sincronia e da competência lexical do 
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falante. Para tanto, o autor afirma que a linguística diacrônica considera como exemplos de 

hibridismo as palavras elencadas no item (2.13): 

(2.13) 31 

bicicleta (latim + grego)   burocracia (Frances + grego) 

automóvel (grego + latim)   zincografia (alemão + grego) 

centímetro (latim + grego)   goiabeira (tupi + português) 

 

No entanto, Rocha (2008, p. 72) enfatiza que “tais formações não são híbridas” visto 

que “a competência lexical do falante não as considera pertencentes a línguas distintas, mas 

como base e afixos da língua portuguesa” tal qual as desinências -va, - mos, -s, os sufixos -ense, 

-ano, -ismo, os prefixos pré-, re- e anti- e raízes como terr-(a), livr-(o) e cris-(e).  

 

2.1.6.2 Recomposição 

  A recomposição, segundo Monteiro (2002 [1944], p. 191), “é uma espécie de 

composição”, com a diferença de que nela “apenas uma parte da composição passa a valer pelo 

todo”, sendo que essa parte “se liga a outra base formando nova composição”. 

O autor ressalta que “é absolutamente necessário que um dos elementos represente um 

composto existente na língua” e toma como exemplo a palavra composta automóvel, em que a 

base auto tem valor de conjunto equivalente a automóvel e, se acrescida à outra base, tem-se, 

por exemplo, as recomposições autódromo (auto+dromo), autopista (auto+pista), autoestrada 

(auto+estrada) e outras recomposições, como se pode observar nos exemplos dispostos em 

(2.14): 

(2.14) 32 

Fotografia  foto + cópia  = fotocópia 

   + legenda = fotolegenda 

Televisão  tele + jornal = telejornal 

   + notícia = telenotícia 

 

2.1.6.3 Fonossemia 

A fonossemia, segundo Monteiro (2002 [1944], p. 196), “é o processo que forma 

onomatopeias”. Esse processo é também denominado como ecoísmo e ideofonia, sendo “um 

processo em que frequentemente a base recebe sufixos”. A fonossemia, segundo o autor, 

                                                 
31 Exemplo extraído de Rocha (2008, p. 72). 
32 Exemplo extraído de Monteiro (2002 [1986], p. 191). 
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consiste em “combinar fonemas objetivando a imitação de ruídos naturais, mesmo que 

imperfeitos”. O autor exemplifica como fonossemia palavras como au-au, vuco-vuco, cri-cri, 

miau, toc-toc, ziriguidum, gluglu, cocoricó e ressalta que “quando as bases se constituem de 

elementos repetidos, a fonossemia recorre ao processo de formação vocabular chamado de 

duplicação”. 

 

2.1.6.4 Duplicação 

A duplicação, segundo Monteiro (2002 [1944], p. 196), é “a repetição de um mesmo 

semantema para a produção de um novo vocábulo” e divide-se em perfeita e imperfeita. A 

duplicação perfeita ocorre quando “os elementos são repetidos integralmente, sem alteração de 

fonema” como em reco-reco, tico-tico, ioiô, neném, nhonhô, Dudu, Zezé. A duplicação 

imperfeita ocorre quando “existe alternância vocálica ou perda de fonema” como em titio, 

papai, tetéia, mamãe, xexéu, pingue-pongue, tique-taque. A respeito da duplicação, o autor nos 

chama atenção ao que Camara Jr. adverte: 

 

Ao analisar-se um vocábulo formado por duplicação, não se pode considerar 

o segundo elemento como morfema aditivo. O processo é inteiramente diverso 

da derivação. Tem uma natureza um tanto abstrata, pois o morfema 

caracterizador não é o segmento fônico repetido, mas o fato de haver a 

duplicação (CAMARA JR. apud MONTEIRO, 2002 [1944], p. 197). 

 

 

2.1.6.5 Derivação imprópria 

Segundo Dubois et al. (2014 [1978], p. 163), a derivação imprópria33 designa “o 

processo pelo qual uma forma pode passar de uma categoria gramatical para outra”. Na 

derivação imprópria, a forma primitiva permanece inalterada em sua estrutura e a mudança de 

classe gramatical é considerada em função do contexto.  

Para Camara Jr. (2011 [1997], p. 113), a derivação imprópria se trata de “uma nova 

aplicação que decorre da construção frasal e não de uma mudança de forma por estruturação do 

sufixo”, sendo um processo que aparece em todos os casos de substantivação, ou seja, quando 

uma palavra não classificada, originalmente, entre os nomes ou substantivos é usada como 

substantivo.  

                                                 
33 Bechara (1972) nomeia esse mecanismo como conversão e Melo (1976) como mudança de classe, enquanto 

Camara Jr. (2011 [1997]) e Monteiro (2002 [1986]) o nomeiam como derivação por sufixo zero. 
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Dubois et al. (2014 [1978], p. 532) afirmam que, nessa condição, “a palavra 

substantivada tem por consequência poder receber determinantes próprios dos substantivos”, 

como no exemplo o azul do céu, em que o adjetivo azul é alçado à categoria de substantivo 

quando antecedido por um determinante. Monteiro (2002 [1944], p. 145) e Camara Jr. (2011 

[1997], p. 114) ressaltam que “quando a palavra primitiva conota uma ação, a palavra originada 

recebe o nome de deverbal”, que, segundo os autores, são “nomes de ação, isto é, substantivos 

verbais abstratos que corresponde a verbo dele cognato”, como em o gasto (de gastar), a 

marcha (de marchar). 

Kehdi (2003, p. 66) observa que a derivação imprópria abrange a “transposição de um 

vocábulo de uma classe gramatical para outra” e que, na formação de nomes, ocorre quando 

“vocábulos do léxico de nomes comuns passam a ser usados como nomes próprios”, em 

especial na posição de sobrenome, como na transposição de nomes comuns para nomes 

próprios, como em Lobo, Carneiro, Coelho, Pinto.  Na mesma linha, Simões Neto (2017, p. 

119) observa que “os estudos antroponímicos contrastivos não apontam a derivação imprópria 

como um processo característico da antroponímia brasileira”, sendo comum o seu uso entre os 

sobrenomes, mas não como prenome, como em Leão Lobo, Maria Flor, Preta Maria. 

 

2.1.6.6 Sufixação 

Segundo Rocha (2008, p. 103), a derivação sufixal34 “pode ser caracterizada como um 

tipo de derivação que consiste na anexação de um sufixo a uma base”, obedecida a regra lexical, 

que é “uma relação de regularidade que se estabelece entre uma base e um produto”. De acordo 

com Monteiro (2002 [1944], p. 142), “o vocábulo primitivo aumenta seu volume fonético, 

particularizando-se por outro lado o significado da base”. Esse autor afirma que “há uma divisão 

dos derivados progressivos em primários (contém apenas um sufixo) e secundários 

(apresentam mais de um elemento sufixal)”, citando os exemplos elencados em (2.15): 

 

(2.15) 35 

grande + [oso]    grandioso 

grandioso + [íssimo]    grandiosíssimo 

vida + [al]     vital 

vital + [izar]     vitalizar 

vitalizar + [cão]    vitalização  

                                                 
34 Cegalla (1979) nomeia esse mecanismo derivação por prefixação e Melo (1975) por derivação sufixal ou 

progressiva. Monteiro (2002 [1986]) o nomeia por derivação progressiva. 
35 Exemplo extraído de Monteiro (2002 [1986], p. 142). 
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No que tange à sufixação como processo de formação de nomes próprios, Monteiro 

(2002 [1944], p. 206) afirma que “se caracteriza pela anexação, em especial, de diminutivos 

aos nomes personativos”. Tal afirmação tem base na relação de proximidade entre o léxico 

comum e o léxico antroponímico. O autor diz, ainda, que “os sufixos -ano, -ino, -eta,-ico e 

semelhantes se prendem a qualquer base nominal para formar nomes próprios”, formando 

nomes personativos como Marieta, Antonieta, Carmelita, Lucíola, Angélica, Faustino, 

Fidelino. 

 No entanto, esse processo de formação dos nomes, na visão de Simões Neto (2017, p. 

119), “deve ser problematizado quando são abordados em relação aos nomes personativos”. O 

autor destaca o trabalho de Possidônio (apud SIMÕES NETO, 2017, p. 119), que lista “uma 

série de possibilidades de construção dos nomes personativos, mostrando que há características 

bastante diversas”. Simões Neto (2017) entende que o trabalho de Possidônio chegou às 

seguintes considerações:  

 

[...] falar somente em sufixação, nesse contexto, acaba excluindo outros 

processos de afixação, como a prefixação e a infixação, que se mostram 

bastante regulares e produtivos na formação de antropônimos. Além disso, 

cabe mencionar que o detalhamento desses processos de concatenação faz 

destacar duas características que parecem exclusivas dos antropônimos: a 

primeira é a maciça presença do elemento infixo, o que não acontece com os 

nomes comuns, em que a maioria dos infixos funciona apenas como elemento 

de ligação; e a segunda característica é a possibilidade da ausência de uma 

base, o que os nomes comuns não admitem em hipótese alguma, exigindo 

sempre a presença de um morfema lexical básico (SIMÕES NETO, 2017, p. 

120). 

A respeito dessa leitura sobre afixação, Soledade (2012) e Simões Neto (2017) 

propõem, no âmbito do projeto Todos os Nomes, a segmentação da formação dos nomes 

personativos conforme o Quadro 8, a seguir, tomado a partir da família derivativa Carl-, em 

que se percebe: 

a) alomorfia da base, em que Carol-, Charl- e Carl- são alomorfes;  

b) a marcação de gênero, em uma suposta oposição à vogal temática, como se pode 

perceber nos pares Carlos e Carl;  

c) a representação da herança das marcas do caso latino, como se percebe no -s de 

Carlos e Charles;  

d) a possibilidade de acumulação de morfemas derivacionais. 
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Quadro 8 - Segmentação da formação dos nomes personativos (Soledade e Simões Neto) 

 

MPI MN MDPM MDPF VT MG MEXP 

 Carl   o  s 

 Carl    a  

 Carl  inh  a  

 Carl  it o   

 Carl    a  

Ed carl    a  

Ed carl   o  s 

Fonte: Simões Neto (2017, p. 121). 

 

2.1.6.7 Composição  

Conforme Monteiro (2002 [1944], p. 183), no processo de composição, “os vocábulos 

são formados pela união de dois ou mais semantemas, cujos componentes podem estar 

graficamente ligados, hifenizados ou soltos” como em aguardente, vira-lata e em Mato Grosso. 

O autor ressalta que a composição não comporta “a troca de posição de seus componentes sem 

alteração do significado”. 

Os principais processos de composição são a justaposição e a aglutinação36. Em relação 

à justaposição, Camara Jr. (2011 [1997], p. 187) explica que é a “reunião de duas formas 

linguísticas num mesmo vocábulo”, em que “cada forma se conserva como um vocábulo 

fonético distinto, em virtude da pauta acentual”. O autor cita como exemplos: pré-histórico, 

amavelmente e guarda-chuva. Ainda, segundo o autor, em português “a justaposição é escassa 

na derivação por sufixo, embora o prefixo, em virtude da sua natureza lexical, conserve não 

raramente individualidade fonética” podendo ser formada por:  

a) dois nomes: guarda-marinha 

b) por nome e verbo: guarda-chuva 

c) por dois verbos: perde-ganha 

d) por verbo e advérbio: bota-fora e  

e) por uma reduplicação onomatopaica: tique-taque 

Em relação à aglutinação, Camara Jr. (2011 [1997], p. 51) explica que “ao contrário da 

justaposição”, a aglutinação ocasiona a “troca ou perda de fonema por sândi interno” e é a 

                                                 
36 Ali (1964) não faz divisão da composição em justaposição e aglutinação.  
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“perda da delimitação vocabular entre duas formas que se reúnem por composição ou por 

derivação e assim passam a constituir um único vocábulo fonético”. O autor cita, como 

exemplos, as palavras náufrago e fidalgo. 

Embora a gramática tradicional classifique a justaposição e a aglutinação como 

processos de composição, Monteiro (2002 [1944], p. 188) argumenta que “tal classificação se 

trata de um equívoco. [...] A aglutinação e a justaposição são processos fonológicos, não 

morfológicos”, visto que não apenas na composição se verificam tais processos, mas também 

na derivação. Para o autor, “os vocábulos compostos perfeitos seriam justamente aqueles que 

já não são compostos, mas apenas vocábulos simples”. Então, após explicitar o que considera 

equívoco, Monteiro (2002 [1944], p. 188) demonstra as formações: 

a) derivação por aglutinação: forma + oso  formoso 

b) derivação por justaposição: alegre + mente  alegremente 

c) composição por aglutinação: perna + alta ´ pernalta 

d) composição por justaposição: passa + tempo  passatempo 

 

Monteiro (2002 [1944], p. 206) assegura que a composição em nomes próprios 

personativos “se associa a dos nomes comuns”. Conforme Rodrigues (2016), nomes 

personativos podem acontecer 

   

[...] com a marcação gráfica dos elementos separados (por exemplo, José 

André, formando um prenome duplo), com justapostos ligados, ou seja, em 

que não há perda de segmento fônico (por exemplo, Analucia), ou com 

aglutinados, em que há crase ou elisão e, consequentemente, perda de 

segmento fônico (por exemplo, Rosalva) (RODRIGUES 2016, p. 31). 

 

Assim, Monteiro (2002 [1944], p. 206) observa a formação de nomes como José Maria, 

Pedro Paulo, Marieta, Antonieta, Carmelita, Lucíola, Angélica, Faustino, Fidelino; em 

justaposições facultativas, como em Rosamaria, Rosalinda, Anabele, Anameire; e a ocorrência 

de crase e elisão na aglutinação, com fim de desfazimento de hiato, como ocorre em Rosalva 

(Rosa Alva), Maristela (Maria Estela).  

 

2.1.6.8 Braquissemia 

Braquissemia, segundo Monteiro (2002 [1944], p. 192) “é o emprego de uma parte do 

vocábulo pelo vocábulo inteiro” e se baseia no princípio da economia da linguagem, sendo 

resultado da subtração de morfes, e “o elemento restante passa a valer pelo todo de quem 
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provém”. A braquissemia é equivalente ao que Cunha (1972, p. 72) chama de abreviação 

vocabular, com a ressalva de que esta não deve ser confundida com abreviatura. 

A depender da posição ocupada pelo elemento subtraído no vocábulo, a braquissemia 

se divide, conforme o autor, em: 

a) apócope37 - eliminação dos elementos terminais, como em foto (foto - grafia); 

b) aférese - eliminação dos elementos iniciais, como em fone (tele - fone); 

c) síncope - eliminação dos elementos mediais, como em aritmética (ari - t - mética) e 

em apícula (apíc-u-la). 

Monteiro (2002 [1944], p. 206) ensina que “a braquissemia em nomes próprios 

personativos se associa a dos nomes comuns e é recorrente na formação dos hipocorísticos”. 

Monteiro (2002 [1944], p. 209) define hipocorístico como “o processo apelativo usado na 

linguagem familiar para traduzir carinho ou qualquer palavra criada por afetividade” e “embora 

o processo seja mais usado na formação de hipocorísticos, muitos destes se tornam verdadeiros 

prenomes”. O autor observa a formação por braquissemia em mudança de nomes como de 

Maximiliano para Max, Alexandre para Alex, Elizabete para Elis, Estefânia para Fani e Isabel 

para Isa.  

 

2.1.6.9 Acrossemia 

Acrossemia, de acordo com Monteiro (2002 [1944], p. 193), consiste “na combinação 

de sílabas ou fonemas extraídos dos elementos de um nome composto ou de uma expressão”. 

Na concepção de Ezquerra (apud MONTEIRO, 2002 [1944], p. 193) a acrossemia é definida 

como “a união do começo de uma palavra com o final de outra, ou, mais raramente, do final de 

uma e o início de outra”. Monteiro (2002 [1944], p. 194) ressalta que o processo “é muito usado 

na formação de siglas” sendo considerado um processo formador de palavras em virtude de:  

a) os vocábulos produzidos têm autonomia de significante, como em SUDENE, em que 

não se pronuncia Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste; 

b) são verdadeiros substantivos próprios e, muitas vezes, seus significantes se enriquecem 

de valores conotativos, como em CEU - Clube de Estudantes Universitários; 

c) existe a possibilidade de o vocábulo acrossêmico substituir completamente a expressão 

que designa, como em Radar (Radio Detecting and Ranging). 

                                                 
37 Dubois et al. (2014 [1978], p. 563) nomeiam como truncamento a supressão das sílabas finais de uma palavra 

polissilábica, ressaltando que a sílaba suprimida pode corresponder a um morfema. 
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Monteiro (2002 [1944]) ensina que a acrossemia, em nomes próprios personativos, se 

associa à dos nomes comuns e se dá a partir da combinação de sílabas, quase sempre extraída, 

dos nomes dos pais, apresentando exemplos colhidos de Guérios (1981) como em (2.16): 

 

(2.16) 38 

Frederecindo    Frederico e Gumercindo 

Jomar     José e Maria 

Erlice     Ernesto e Alice 

Claudionor    Cláudio e Leonor 

 

2.1.6.10 Anagrama  

O anagrama, conforme Monteiro (2002 [1944], p. 207) é o processo de formação de 

nomes que consiste na “inversão total das letras de um nome, de tal modo que resulte um outro”. 

Trata-se, segundo Camara Jr. (2011 [1997], p. 57) “de um artifício para disfarçar a palavra 

através da troca de posição das letras e dos fonemas a elas correspondentes”, com ocorrência 

discreta no caso dos antropônimos, a exemplo da troca de posição ortográfica e fonética que 

ocorre de Catarina para Natércia e no famoso caso de América para Iracema, conhecida obra 

de José de Alencar.  

 

2.1.6.11 Empréstimo 

Um dos fenômenos mais importantes dos contatos linguísticos é o empréstimo que uma 

língua toma de outras línguas. Segundo Dubois et al. (2014 [1978], p. 197), tal fenômeno 

acontece “todas as vezes que existe um indivíduo apto a servir totalmente ou parcialmente de 

dois falares diferentes”. Os autores destacam que “a unidade ou o traço linguístico emprestado 

são, por sua vez, chamados de empréstimo” de forma que, segundo os autores, o empréstimo 

“se liga necessariamente ao prestígio de que goza uma língua ou o povo que a fala (caráter 

melhorativo)”, ou então “ao desprezo que ambos, língua e povo, são tidos (caráter pejorativo)”. 

Sobre essa interação, Rocha (2008) destaca que: 

[...] devido ao contato entre culturas de línguas diferentes, é natural que haja 

um comercio de palavras entres os diversos países. Do mesmo modo como se 

dá com o poderio sociocultural e econômico, na balança comercial do léxico 

as nações mais fortes são, via de regra, as que mais exportam palavras. 

(ROCHA, 2008, p. 70). 

                                                 
38  Exemplo extraído de Monteiro (2002 [1986], p. 207) - Adaptação nossa. 
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Em relação à língua portuguesa, Rocha (2008, p. 73) considera uma forma linguística 

como empréstimo “se essa forma apresentar um fonema ou uma sequência de fonemas 

estranhos ao sistema fonológico do português”.  Lembra, no entanto, o autor, que “é preciso 

não confundir empréstimo sincrônico com empréstimo diacrônico”, visto que os planos 

sincrônicos e diacrônicos “são essenciais para classificar uma palavra como empréstimo” em 

virtude de que “a temporalidade é responsável por integrar a palavra à competência lexical do 

falante”. 

O autor cita como empréstimo palavras como outdoor, best-seller, marketing, shopping-

center, laser, compact disc, ressaltando que, inúmeras vezes, o empréstimo, designado também 

por estrangeirismo, é apenas gráfico, uma vez que a palavra já é pronunciada de acordo com o 

sistema fonológico do português, a exemplo de show, voley, boy, football, boite, chalet, 

blackout, whisky, shampoo, etc. Então, palavras como xou, vôlei, futebol, boate, chalé, uísque, 

entre outras, foram graficamente aportuguesadas. 

Monteiro (2002 [1944], p. 208) afirma que o processo de empréstimo, enquanto 

formador de nomes próprios personativos, “ocorre sempre que uma pessoa de qualquer 

nacionalidade se torna conhecida entre nós ou se o nome penetra na onomástica brasileira”. O 

autor sugere que “o ideal seria que, à semelhança dos nomes comuns, os prenomes de origem 

estrangeira tivessem uma grafia de acordo com a pronúncia portuguesa”. Simões Neto (2017) 

acrescenta que esse uso acarreta: 

  

[...] a possibilidade de que seu nome seja “importado” para outra língua, como 

os casos de Charles e Elvis. Também podem ocorrer casos em que há 

inspiração, mas não adoção completa de acordo com a fonologia ou ortografia 

da língua para a qual se destina, como ocorre com João Lenon, já adaptado 

para o português. (SIMÕES NETO, 2017, p. 126)  

Simões Neto (2017) menciona, ainda, que, no caso dos empréstimos, “as adequações 

ortográficas nem sempre são mantidas, a exemplo do acréscimo ou alteração para as letras “n”, 

“w”, “y”, “k”, “l”, etc”. Monteiro (2002 [1944], 208) exemplifica esse caso se referindo a nomes 

como Yuri, Kennedy, Karla, Yveline, Susany. 
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2.2 Fonologia  

Fonologia, segundo Dubois et al (2014 [1978], p. 264) é “a ciência que estuda os sons 

de uma língua do ponto de vista de sua função no sistema de comunicação linguística”, 

envolvendo, segundo os autores, ”os elementos fônicos que distinguem, numa mesma língua, 

duas mensagens de sentido diferente e aqueles que permitem reconhecer uma mensagem igual 

através de realizações individuais diferentes”, diferenciando-se da Fonética, “que estuda os 

elementos fônicos independentemente de sua função na comunicação”.  

Em relação aos fonemas, Camara Jr. (2011 [1997], p. 145) os define como “os tipos 

sônicos capazes de diferenciar palavras e suas formas”. Esse é um conceito inicial, difundido 

entre os séculos XIX e XX. Com os avanços dos estudos fonéticos e fonológicos advindos das 

contribuições do Círculo de Praga e a partir dos estudos de Jakobson, durante a segunda metade 

do século XX, passou-se a considerar o fonema como “um feixe de traços distintivos”. Segundo 

Trask (2011 [2004], p. 296), os traços distintivos constituem “cada um dos diferentes elementos 

fonológicos mínimos de que se compõem os sons da fala ou fonemas”. Sobre a valorização dos 

traços distintivos como elemento central da fonologia, Trask (2011 [2004], p. 116) destaca que 

“depois de 1980, essa tendência aprofundou-se a tal ponto que muitos fonólogos hoje trabalham 

exclusivamente com os traços, e ignoram totalmente os fonemas”. Considerando esses avanços, 

o autor afirma que:  

[...] no final dos anos 1930, a fonologia passou por uma importante 

transformação com a introdução dos traços distintivos (unidades fonológicas 

menores do que os fonemas) esses traços foram combinados com certas ideias 

tomadas da nova teoria da gramática transformacional de Noam Chomsky, 

produzindo uma abordagem radicalmente nova – a fonologia gerativa – que 

tratou dos traços fonológicos que ocorrem nas línguas (TRASK, 2011 [2004], 

p. 118).  

Na concepção de Trask (2011 [2004], p. 118), “a fonologia gerativa se dividiu numa 

série de abordagens mais elaboradas [...] a maioria dessas abordagens costuma ser reunida sob 

a denominação única de fonologia não linear”. Segundo o autor, a fonologia não linear tem 

como linhas mais importantes a fonologia métrica e a fonologia autossegmental. A partir da 

década de 80, tais linhas da fonologia passaram a questionar a colocação dos fonemas e dos 

traços distintivos como unidade de análise e passaram a considerar a sílaba como unidade de 

análise da fonologia.  Nas palavras e Trask (2011), a sílaba  

[...] parece ser uma unidade autenticamente fundamental da fonologia, e 

muitas generalizações importantes sobre os sistemas sonoros das línguas 

podem ser formulados em termos de sílabas mais facilmente que o seriam de 

outra maneira (TRASK, 2011 [2004], p. 267). 
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2.2.1 Sílaba 

A sílaba, para Cunha e Cintra (2017, p. 66), é “cada vogal ou grupo de sons produzidos 

numa só expiração”. Conforme Bechara (2015, p. 86), a sílaba “é um fonema ou grupo de 

fonemas emitido num só impulso expiratório”. Dubois et al. (2014), compreendem a sílaba 

como:  

[...] a estrutura fundamental, a base de todo o agrupamento de fonemas da 

cadeia de fala que são os sons linguísticos. Esta estrutura se fundamenta sobre 

o contraste entre os fonemas tradicionalmente chamados de vogais e 

consoantes. A estrutura fonética da sílaba é determinada pelo conjunto de 

regras que variam de língua para língua. [...] Sons esses que se classificam em 

vogais, consoantes e semivogais (DUBOIS et al., 2014 [1978], p. 511). 

De maneira geral, segundo Dubois et al. (2014 [1978], p. 135), “as consoantes são sons 

cuja articulação comporta obstrução, total ou parcial, em um ou vários pontos do conduto 

vocal”; as vogais “são fonemas que apresentam traços vocálicos causados pelas vibrações 

periódicas dar ar laríngeo que se escoa livremente pelo canal bucal” (DUBOIS et al., 2014 

[1978], p. 574). No que se refere às semivogais, os referidos autores as tratam por 

semiconsoantes, que “são um tipo de som caracterizado por um grau de abertura da cavidade 

bucal intermediário entre o da consoante mais aberta e o da vogal mais fechada” (DUBOIS et 

al., 2014 [1978], p. 45); são representadas pelos fonemas /i/ e /u/ e situam-se, sonoramente, 

entre as vogais e as consoantes. Para Camara Jr. (2011 [1997], p. 270), são “vogais assilábicas 

que acompanham a base da sílaba para constituir um ditongo”.  

Os autores concordam que, no Português Brasileiro, o elemento essencial da sílaba é 

vogal, de forma que essa é sempre o centro da sílaba, ao passo que, segundo Cunha e Cintra 

(2017, p. 45), “as consoantes são marginais [...] só aparecem na sílaba junto a uma vogal”.  

Com referência ao conjunto de segmentos de fonemas de uma língua, Camara Jr. (2011 

[1970], p. 39) propõe que, no Português Brasileiro, o inventário fonológico comporta vinte e 

seis segmentos, sendo 19 consonantais e sete vocálicos. 

 Em relação aos segmentos consonantais, o autor propõe que o inventário fonológico da 

língua portuguesa apresenta três consoantes bilabiais /p, b, m/, duas labiodentais /f, v/, oito 

dentais /t, d, s, z, \, R, n, l/, duas álveo-palatais /S, J/, duas palatais /ù, á/ e duas velares /k, g/. A 

distinção entre os pares de segmento se faz, segundo o autor, apenas pela sonoridade, conforme 

distribuição do Quadro 9, a seguir: 
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Quadro 9 - Segmentos consonantais do PB segundo Camara Jr. (adaptado) 

 

 
                    Fonte: Camara Jr. (2011 [1970], p.44). 

 

  

Em relação aos segmentos vocálicos, o autor os classifica: (i) quanto à altura da língua, 

em altas (a língua é elevada à cavidade bucal), /i, u/; médias (a língua ocupa posição 

intermediária), que podem ser médias-altas, /e, o/ e médias-baixas, /E, ü/; ou baixa (a língua é 

rebaixada), /a/; (ii) quanto ao deslocamento horizontal da língua, em anteriores (língua se 

desloca para  frente), /i, e, E/; central (a língua ocupa o centro da cavidade bucal), /a/; e 

posteriores (a língua sofre um recuo), /ü, o, u/, conforme distribuição exposta no Quadro 10:  

 

Quadro 10 - Segmentos vocálicos do Português Brasileiro segundo Camara Jr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Camara Jr. (2011 [1970], p. 44). 

Quanto à sua constituição, Bechara (2015, p. 87) afirma que a sílaba pode ser simples 

ou composta: “uma sílaba simples é sempre aberta” enquanto “uma sílaba composta por ser 

aberta (livre)”, quando termina com uma vogal, ou “fechada (travada)”, quando termina com 

uma consoante. No PB, segundo Camara Jr. (2011 [1970]), somente os fonemas consonantais 

/l/, /r/, /S/ e /N/ podem ocupar a posição de coda. Bechara (2015, p. 87) assim explica: “uma 

Anterior     Central      Posterior 

Alta            /i/           /u/ 

Média-alta   /e/      /o/ 

Média-baixa         /E/          /ü/ 

Baixa             /a/ 
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sílaba composta é uma sílaba que encerra mais de um fonema [...] se livre, termina em vogal 

ou semivogal [...] se fechada ou travada, termina em uma consoante, ou em uma vogal nasal”, 

visto que “a nasalidade também ocasiona o travamento silábico”.  Sobre essa constituição, as 

lições de Camara Jr. (2011 [1997], p. 272) esclarecem que: 

 

[...] em princípio, o silábico é uma vogal, e na língua portuguesa o é sempre; 

mas no ditongo, há uma assilábica na parte crescente ou na decrescente da 

sílaba, dita semivogal que é a variante posicional de uma vogal. [...] A sílaba 

é simples, quando apenas constituída pelo silábico e composta, quando tem a 

mais uma parte crescente ou decrescente com consoante ou vogal.  

 

2.2.1.1 Estrutura silábica do Português Brasileiro 

 A estrutura silábica diz respeito à organização de vogais e consoantes na composição da 

sílaba e se diferencia de uma língua para outra. Nas palavras de Jakobson (apud CAMARA JR. 

2011, [1970], p. 53), os “tipos de estrutura marcam caracteristicamente as línguas. [...] “a sílaba 

que é a estrutura fonêmica elementar”. No que tange às vogais, enquanto núcleo e centro 

silábico, conforme Camara Jr. (2011, [1970], p. 53), “a estrutura da sílaba depende desse centro, 

ou ápice, e do possível aparecimento da fase crescente, ou da fase decrescente, ou de uma e 

outra em volta dele, ou seja, nas suas margens ou encostas”, ou seja, em sua exterioridade. 

 Segundo Camara Jr. (2011, [1970], p. 53), considerando que “V é o centro da sílaba e C 

um elemento marginal”, têm-se tipos silábicos como em (2.17). E “conforme a ausência ou a 

presença (isto é, V e CV, de um lado, e, de outro lado, VC e CVC), temos a sílaba aberta, ou 

melhor, livre, e a sílaba fechada, ou melhor, travada”. 

(2.17) 39 

V - Sílaba simples  

CV - Sílaba complexa crescente e aberta ou livre 

CVC - Sílaba complexa crescente-decrescente e fechada ou travada 

  

    No caso do Português Brasileiro, a sílaba, no que tange à sua composição interna, pode 

apresentar as estruturas diversas, no entanto, limitadas ao que se chama de molde silábico. O 

molde silábico, segundo Collischonn (1999, p. 101), é quem determina o número máximo e mínimo 

de elementos permitidos em uma sílaba.  

De acordo com Bisol (2014 [1996], p. 117), “para o português não há acordo entre os 

autores quanto ao número máximo de elementos que uma sílaba possa conter”. Bisol (2014 

                                                 
39 Exemplo extraído de Camara Jr. (2011, [1970], p. 53) – adaptação nossa. 
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[1996], p. 115) apresenta os padrões silábicos para o Português Brasileiro conforme elencados 

em (2.18): 

 

(2.18) 40 

V    é 

VC   ar 

VCC   (ins)tante 

CV   cá 

CVC   lar 

CVCC   (mons)tro 

CCV   tri 

CCVC   três  

CCVCC  (trans)porte 

VV   (au)la 

CVV   lei 

CCVV   grau 

CCVVC (claus)tro 

 

Uma sílaba, em sua estrutura interna, conforme Bisol (1999, p. 702) “ocupa uma 

estrutura fixa na hierarquia prosódica, pois ela é um elemento fundamental na fonologia das 

línguas como domínio de muitas regras ou processos fonológicos”, sendo “os constituintes 

silábicos reconhecidos como ataque, rima e coda”. A autora explica que, nessa constituição, “o 

ataque e a coda são dispensáveis, enquanto a rima, por sua vez, é sempre obrigatória”.  

 Seara (2011, p. 95) considera que “a posição periférica pré-vocálica corresponde à parte 

anterior ao núcleo e é chamada de ataque ou onset41 silábico” enquanto a posição periférica 

pós-vocálica, a parte posterior ao núcleo “é chamada de coda silábica”. Embora, lembra a 

autora, “algumas teorias fonológicas veem a sílaba como construção hierárquica constituída de 

ataque e rima, esta última composta por núcleo e coda”.    

    Sob a perspectiva da Teoria Métrica, Roberto (2016, p. 77) destaca que “os elementos 

silábicos são hierarquicamente estruturados em forma de árvores”, sendo a sílaba constituída 

por “um ataque (A) e em uma rima (R); a rima, por sua vez, consiste em um núcleo (Nu) e uma 

                                                 
40  Exemplo extraído de Bisol (2015[1996], p. 115). 
41  Seara (2011, p. 96) afirma que essa posição pode ser ocupada por uma ou duas consoantes. Quando composto 

por uma consoante, tem-se o onset simples e quando composto por duas consoantes, tem-se o onset complexo; 

nesse caso, a segunda consoante deve ser uma líquida lateral /l/ ou não lateral /r/.  
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coda (Co). Qualquer categoria, exceto Nu, pode ser vazia". Roberto (2016) destaca, ainda, que 

a sílaba é representada pela letra grega sigma [σ] e apresenta o esquema silábico, demonstrado 

por Selkirk (1982), conforme disposto no esquema (2.19): 

(2.19) 42 

 

2.2.1.2 Acento  

Segundo Dubois et al. (2014 [1978], p.12), o acento "é um processo que permite 

valorizar uma unidade linguística superior ao fonema (sílaba, palavra, sintagma, frase)". Os 

autores destacam que "a característica acentual pode efetuar-se por meio de uma força 

expiratória maior", que é o "acento de energia", também chamado denominado como acento de 

intensidade, acento dinâmico, acento respiratório, etc. 

Trask (2011 [2004], p. 19) explica que o acento "é uma forte proeminência de uma sílaba 

particular".  De acordo com esse autor, em português, quase todas as palavras "têm pelo menos 

uma sílaba que é sensivelmente mais proeminente do que as demais" e, além do acento 

principal, "uma palavra portuguesa de várias sílabas tem, também, um acento secundário"; 

ademais, o acento de sílaba "é frequentemente caracterizado como acento de intensidade". No 

entanto, segundo o autor, "normalmente uma sílaba acentuada é pronunciada em um volume 

maior do que uma sílaba não acentuada, tem maior altura e é mais longa". 

Ao promover estudos fonológicos sobre o acento silábico, Bisol (2014, p. 132) afirma 

que “o acento passou a ser encarado na fonologia métrica como uma propriedade relacional das 

sílabas, recebendo uma representação em termos de árvores métricas” e que "outro aspecto do 

acento, o ritmo, passou também a ter importância e para representá-lo, usou-se a grade métrica, 

na qual o grau de acento de cada sílaba corresponde à altura da coluna da grade que a domina". 

                                                 
42 Exemplo extraído de Roberto (2016, p. 72) - Adaptação nossa. 



86 

 

Para representar a estrutura do ritmo, Bisol (2014) se baseia nos estudos de Hally e 

Vergnaud (1987), que reelaboraram o modelo de grade métrica proposta por Liberman e Prince 

(1977). Nesse modelo, segundo Oliveira Jr. e Santos (2018, n/p), “a grade métrica combina o 

grau de acentuação de cada sílaba com a altura e o alinhamento da grade”. Bisol (2014) 

apresenta como modelo a grade métrica, conforme Figura 3, de forma que “o grau de acentuação 

das sílabas é interpretado por asteriscos nas linhas de associação”. 

 

Figura 3 - Representação da grade métrica proposta por Halle e Vergnaud (1987)43 

 

 
 

2.2.1.3 Acento em português 

  Bisol (2014, p. 132) e Roberto (2016, p. 87) apresentam como exemplo clássico do 

acento em português os vocábulos "sábia", "sabia" e "sabiá". Sobre tais vocábulos, Bisol (2014) 

explica que, apesar de terem a ortografia diferente, essas palavras possuem os mesmos fonemas 

e o que as distingue é apenas a posição do acento. As autoras apresentam outros exemplos como 

os pares "bambo/bambu", "cara/cará", "fugiram/fugirão" e "pia/piá" e explicam que "embora o 

acento seja um fonema de outra ordem, ele não se manifesta linearmente na cadeia sonora mas 

é algo que se sobrepõe aos demais fonemas". Por esse motivo, o acento é chamado de 

suprassegmental.  

Em relação ao português, Bisol (2014) e Roberto (2016) afirmam que "o acento de maior 

intensidade só pode cair sobre uma das três últimas sílabas da palavra [...] a maioria absoluta 

das palavras do português é formada por paroxítonas [...] o grupo das proparoxítonas é o menor 

em português". Bisol (2014, p. 142) acrescenta que "a posição do acento na penúltima sílaba é 

                                                 
43 Extraído de Oliveira Jr. e Santos (2018, n/p). 
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a preferida, quando a palavra for terminada em vogal" e que "a posição do acento sobre a última 

sílaba é a preferida quando a palavra for terminada em consoante".   

Bisol (2014, p. 143) ressalta que "há uma tendência a regularizar o acento para a posição 

paroxítona" procedendo-se o pagamento da penúltima sílaba, como em "abóbora/abóbra; 

xícara/xícra, árvore/árvri, cócega/cosca, fósforo/fósfro". A autora explica que, em português, 

“acentuamos as palavras proparoxítonas, as paroxítonas terminadas em consoante e as oxítonas 

terminadas em vogal porque elas são marcadas. Não acentuamos as paroxítonas terminadas em 

vogal e as oxítonas terminadas em consoantes porque elas não são marcadas".  

Sobre essa generalização, Collischonn (apud ROBERTO, 2016, p. 133) explica que 

"podemos considerar que o acento proparoxítono é marcado no sentido de que é o menos usual. 

É um acento especial, contrário a tendência geral de acentuar a penúltima sílaba". 

Em relação a nomes personativos, ao dissertar sobre o acento em antropônimos, 

Massini-Cagliari (2011) explica que os prenomes nem sempre obedecem à regra de acentuação 

dos nomes comuns. Nas palavras da autora, 

 

[...] em contraste com os nomes comuns, antropônimos (prenomes próprios) 

de origem estrangeira nem sempre se “enquadram” bem nos parâmetros da 

fonologia do PB. Muitas vezes, os falantes carregam para o PB traços da 

pronúncia original do nome, trazendo para o sistema desta língua 

características que não lhe são comuns. Neste sentido, o estudo da pronúncia 

de nomes próprios de origem estrangeira usados no Brasil pode trazer 

importantes contribuições para a determinação da identidade fonológica do 

PB, por constituir-se em um caso em que os limites entre o que é e o que não 

é português são explorados pelos seus próprios falantes nativos (MASSINI-

CAGLIARI, 2011, p. 797). 

 Massini-Cagliari (2011) considera que essa ausência de enquadramento da acentuação 

de nomes personativos do PB aos parâmetros padrões44 da fonologia do PB dá origem a nomes 

próprios com padrões acentuais excepcionais. A autora explica que:  

 

[...] o padrão default de acentuação do PB corresponde a paroxítonas 

terminadas em sílaba leve (cása, máto, léite) ou oxítonas terminadas em sílaba 

pesada, isto é, sílabas travadas por róticas, laterais, fricativas, nasais 

(realizadas foneticamente como sílabas abertas com vogais nasalizadas) 

(pomár, papél, rapáz, jardím). Ocorrem também, minoritariamente, padrões 

excepcionais como oxítonas terminadas em sílabas abertas (café, sofá, urubú), 

proparoxítonas (árvore, fonética, lâmpada) e paroxítonas terminadas em 

sílaba pesada (âmbar, túnel, jóvem) (MASSINI-CAGLIARI, 2011, p. 800).  

 

                                                 
44 Massini-Cagliari (2011b) nomeia de default o termo “padrão”. 
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Então, Massini-Cagliari (2011, p.800) esclarece que, “em relação aos nomes próprios 

importados do inglês, a acentuação em posição não padrão é muito mais comum do que a 

acentuação default” e apresenta antropônimos proparoxítonos, como Anderson, 

Robinson/Robson, Jeferson, Emerson, Wellington/Welinton, em que se percebe a ausência de 

sinal gráfico indicador de acento. 

 

 

2.3 Considerações finais 

Nesta seção, abordamos o embasamento teórico da nossa pesquisa. Discorremos sobre 

as vertentes da Morfologia, no contexto linguístico, que tratam dos processos formação de 

nomes comuns e de formação dos antropônimos, e expusemos a técnica de análise mórfica, que 

possibilita a decomposição de palavras, tendo em vista a análise no que tange à estrutura, forma 

e função, bem como discorremos sobre Fonologia e as suas considerações sobre as questões 

silábicas e acentuais.  

  O principal objetivo do estudo aqui exposto foi amparar as análises morfológica e 

fonológica desenvolvidas na adoção dos nomes sociais e artísticos por parte dos sujeitos de 

nossa pesquisa.  

  Na próxima seção, abordamos as teorias que versam sobre identidade, mais 

especificamente sobre identidade e diferença, identidade linguística e identidade de gênero, 

uma vez que tais representações linguísticas-identitárias dão suporte à nossa análise, à luz dos 

Estudos Culturais e de Gênero. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: IDENTIDADES, GÊNERO E IDENTIDADE DE 

GÊNERO 

 
 
 

Reafirmo que uma pessoa é tão válida quanto outra, um 
feminino é tão válido como um masculino e os masculinos e 

femininos se equivalem. 
 (Manifesto contra a natureza. Joel Maldonado - ativista do 

movimento transexual espanhol). 

 

 

 Esta seção traz os referenciais teóricos que versam sobre identidade, identidade 

linguística, gênero e identidade de gênero, visto que tais identidades estão diretamente 

vinculadas às questões que norteiam nossa pesquisa. 

Neste trabalho, de cunho identitário linguístico, prioritariamente morfológico e 

fonológico, nos atemos sucintamente à noção de gênero, especificamente na vertente identidade 

de gênero, sendo necessário entender o gênero enquanto constituinte da identidade do sujeito. 

Para tanto, há se tecer, embora com brevidade, algumas considerações iniciais sobre o complexo 

conceito de identidade, do ponto de vista dos Estudos Culturais, que compreendem os sujeitos 

como portadores de identidades plurais e múltiplas, em constantes transformações, 

distanciando-se do que é fixo e permanente. 

 

 

3.1 Identidade, linguagem e gênero 

 Diversos e diferentes ramos das Ciências Sociais buscam um conceito para o termo 

identidade, em virtude da complexidade dessa definição.  

 Enfocando uma raiz antropológica, Candau (2002) explica que:  

 

[...] identidade é um conceito polissêmico, podendo representar o que uma 

pessoa tem de mais característico ou exclusivo, ao mesmo tempo em que 

indica que pertencemos ao mesmo grupo. No entanto, este termo, usado com 

sentido jurídico, psicológico e cultural, é fundamental na compreensão das 

relações humanas, sociais e educativas e interessa-nos trabalhá-lo na sua 

relação com a dimensão cultural. A cultura tem sido um dos principais pilares 

de construção e afirmação da identidade. [...] A identidade é compreendida 

enquanto construção social que produz efeitos sociais (CANDAU, 2002, p. 

31). 

No campo da Sociologia, Woodward (2017 [2000], p. 11) afirma que “a identidade é 

relacional [...] marcada pela diferença”. Sua conceitualização “envolve o exame dos sistemas 
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classificatórios que mostram como as relações sociais são organizadas e divididas [...] em ao 

menos dois grupos em oposição – ‘nós e eles’” (WOODWARD, 2017 [2000], p. 14). Para a 

autora, a construção da identidade “é tanto simbólica quanto social” e o simbólico e social são 

processos distintos, embora sejam ambos necessários para a construção e a manutenção das 

identidades, de forma que a marcação simbólica é “o meio pelo qual damos sentidos a práticas 

e a relações sociais, definindo, por exemplo, quem é excluído e quem é incluído”.  

  Argumentando de forma enfática sobre identidade e diferença, Silva (2017 [2000], p. 

96) afirma que “a identidade e a diferença têm a ver com a atribuição de sentido ao mundo 

social e com disputa e luta em torno dessa atribuição”. O autor sintetiza tanto o que é identidade 

quanto o que ela não é, com as seguintes palavras: 

 

[...] a identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato - seja da 

natureza, seja da cultura. A identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, 

permanente. A identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, 

idêntica, transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma 

construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato 

performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, 

inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e 

narrativas. A identidade está ligada a sistemas de representação. A identidade 

tem estreitas conexões com relações de poder (SILVA, 2017 [2000], p. 96). 

 

 Para Silva (2017 [2000], p. 84), a tendência da identidade, à semelhança da linguagem, 

é para a fixação. No entanto, ambas estão sempre escapando, de maneira que “a fixação é uma 

tendência e, ao mesmo tempo, uma impossibilidade”. Então, as constantes transformações da 

identidade e sua impossibilidade de fixação “conspiram para complicar e subverter a 

identidade”. O autor afirma que:  

[...] é no movimento literal, concreto, de grupos em movimento, por obrigação 

ou por opção, ocasionalmente ou constantemente, que a teoria cultural 

contemporânea vai buscar inspiração para teorizar sobre os processos que 

tendem a desestabilizar e a subverter a tendência da identidade à fixação 

(SILVA, 2017 [2000], p. 88). 
 

 

Ao afirmar que “a identidade está ligada a sistemas de representação”, Silva (2017 [2000], 

p. 90) explica que “a ideia de representação está ligada à busca de formas apropriadas de tornar 

o “real” presente - de apreendê-lo o mais fielmente possível por meio de sistemas de 

significação”. De acordo com o autor, a representação se dá em duas dimensões: a externa, por 

meio de signos, e a externa, por meio da representação do “real” na consciência. Essa é uma 

perspectiva pós-estruturalista, em que “o conceito de representação incorpora todas as 

características de indeterminação, ambiguidade e instabilidade atribuídas à linguagem”. 
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O conceito de representação está ligado ao conceito de performatividade que, por sua 

vez, se liga ao termo performativo, inicialmente utilizado por J. L. Austin. Segundo Dubois et 

al. (2014), 

 

1. J. L. Austin denomina de verbos performativos os verbos cuja enunciação 

realiza a ação que eles exprimem e que descrevem certa ação do sujeito 

que fala. Eu digo, eu prometo, eu juro são verbos performativos porque, 

ao enunciar esta frase, se pratica a ação de dizer, de prometer, de jurar. 

2. E. BENVENISTE opõe os verbos performativos de sentido aos verbos de 

atitude, que descrevem a ação realizada, ao enunciarmos a proposição que 

segue o verbo de atitude. 

3. Qualificam-se de performativos os enunciados ilocucionários que 

significam a menção de impôs através da fala um certo comportamento  

(ordem) (DUBOIS et al., 2014 [1978], p. 433). 

Austin (citado por SILVA, 2017 [2000], p. 92) concebe que “a linguagem não se limita 

a proposições que simplesmente descrevem uma ação, uma situação ou um estado de coisas”, 

consistindo em uma proposição constatativa ou descritiva que “não se limitam a descrever um 

estado de coisas, mas que fazem com que alguma coisa aconteça”, em sentido estrito, são 

“proposições cuja enunciação é absolutamente necessária para a consecução de um resultado” 

a exemplo de propositivas performativas, como "Eu vos declaro marido e mulher", "Prometo 

que te pagarei no fim do mês", "Declaro inaugurado este monumento". 

Judith Butler foi a primeira estudiosa a utilizar o termo performatividade para analisar 

a des(construção) de identidade e de gênero. A autora vincula a obra de Austin com suas 

reflexões sobre as identidades de gêneros, articulando a teoria de linguagem de Austin com a 

teoria da citacionalidade, de Derrida, propondo uma teoria sobre os processos de construção de 

gênero. Sobre essa articulação, Louro (2017) destaca que Butler  

[...] toma emprestado da linguística o conceito de performatividade, para 

afirmar que a linguagem que se refere aos corpos e ao sexo não faz apenas 

uma constatação ou uma descrição desses corpos, mas no instante mesmo da 

nomeação, constrói, ‘faz’ aquilo que nomeia, isto é, produz os corpos e os 

sujeitos (LOURO, 2017, p. 43). 

Butler ampliou o conceito de performativo, analisando, segundo Silva (2017[2000], p. 

93), “a produção da identidade como uma questão de performatividade”. Tal reconfiguração se 

dá a partir de Butler e sua análise da célebre frase de Simone de Beauvoir (1970, p. 301) 

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”, para consolidar que a identidade é constantemente 

produzida e transformada. Em seu artigo Actos performativos e constituição de género: um 

ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista, Butler (2011) argumenta que:   
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[...] ser mulher é ter-se tornado mulher, é forçar o corpo a adaptar-se a uma 

ideia histórica de “mulher” em si mesma, é induzir o corpo a tornar-se um 

signo cultural, a materializar-se em obediência a uma possibilidade 

historicamente delimitada, e fazê-lo como um projecto corporal continuado, 

sustentado e repetido (BUTLER, 2011, p. 73). 

 

Ao analisar a obra Problema de gênero: feminismo e subversão, de Judith Butler, Reis 

(2014), explica que:   

 

[...] inicialmente, a ideia de Butler se confundia entre perfomance e 

performatividade, já que para ela o que importava era um sujeito que exercia 

atos como um ator que contracena algo imposto a ele (ao longo de sua obra 

Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade ela trata ambas 

as palavras como sinônimas). Posteriormente, após críticas sofridas, Butler 

parece ter analisado o termo e esclarecido que performance45 não é o conceito 

mais apropriado, pois exige um sujeito anterior à norma (REIS, 2014, p. 89). 

 

A performatividade de gênero é, muitas vezes, confundida com performance, 

reforçando, equivocadamente, a ideia de que o gênero é uma escolha. Tal interpretação pode, 

segundo Spargo (2017, p. 44), “ter origem no desejo utópico de escapar das coerções da 

heterossexualidade e do sistema de gênero binário ou no consumismo generalizado da cultura 

ocidental contemporânea, estruturada em torno do mito da livre escolha”.   

O conceito de performatividade proposto por Butler, conforme Silva (2017 [2000], p. 

92), “desloca a ênfase na identidade como descrição, como aquilo que é - uma ênfase que é, de 

certa forma, mantida pelo conceito de representação - para a ideia de “tornar-se", para uma 

concepção da identidade como movimento e transformação”. 

Ainda, segundo Silva (2017 [2000], p. 94), “a eficácia produtiva dos enunciados 

performativos ligados à identidade depende de sua incessante repetição”. Essa repetição - a que 

Butler nomina performatividade e Derrida chama de citacionalidade - se estende para a escrita, 

em particular, e, mais geralmente, para a linguagem. Silva (2017 [2000], p. 95) considera que 

“é exatamente essa "citacionalidade" da linguagem que se combina com seu caráter 

performativo para fazê-la trabalhar no processo de produção da identidade”. Bento (2006) 

corrobora as afirmações de Silva e, de maneira detalhada, explica: 

 

[...] com a fórmula "a escrita é repetível", Derrida (1991) enfatiza os processos 

de produção das identidades. O que caracteriza a escrita é precisamente o fato 

de que, para que funcione como tal, uma mensagem escrita precisa ser 

reconhecível e legível na ausência de quem a escreveu e, na verdade, até 

                                                 
45 Etimologicamente, essa palavra vem do contexto artístico, de apresentações feitas por um performer (REIS, 

2014, p. 89). 
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mesmo na ausência de seu suposto destinatário, conferindo-lhe um caráter de 

independência. E nesse sentido que Derrida dirá que a escrita é repetível. A 

essa capacidade de repetição da linguagem e da escrita, Derrida chama 

citacionalidade, podendo ser retirada de um determinado contexto e inserida 

em outro (BENTO, 2006, p. 91). 

Sobre o caráter performativo da linguagem, Butler escreve que se trata de “um conjunto 

de atos, repetidos ao longo do tempo, que acabam sendo percebidos como ‘fatos’”.  

  

3.2 Identidade linguística 

Segundo Le Page ([1980] apud ARAÚJO, 2012, p. 15), todo ato de fala é um ato de 

identidade e a linguagem é o índice de identidade por excelência. As escolhas linguísticas são 

processos inconscientes que “o falante realiza associados às múltiplas dimensões constitutivas 

da identidade social e aos múltiplos papeis que o usuário assume na comunidade”.  

Para Trask (2011 [2004], p. 164), “a relação entre língua e identidade se dá através do 

papel que tem a língua no sentido de conferir ao indivíduo uma identidade e de incluí-lo num 

grupo”. O autor relaciona as marcas linguísticas de identidade com o fato de que, “toda vez que 

alguém fala, dá as outras pessoas informações importantes sobre o tipo de pessoa que é, sua 

procedência, a classe social a qual pertence, e até mesmo seu sexo e sua idade”. 

 A partir dessa concepção entre língua e identidade, a identidade linguística está 

relacionada, simultaneamente, à individualidade do sujeito e à sua inserção nos grupos sociais 

a que julga pertencer. Assim, a identidade linguística é base para a identificação de um sujeito 

como membro de uma comunidade linguística, de forma que a construção da sua identificação 

apresenta intrínseca relação consigo mesmo e com o grupo a que pertence, pois o sujeito adota 

padrões - ou se deixa adotar por padrões - que marcam seu pertencimento a uma determinada 

comunidade linguística. 

 Com relação à identidade linguística (fonológica) dos nomes próprios - que, juntamente 

com a identidade morfológica, compõe o nosso estudo - Rostas (2010, p. 22) afirma que 

“identidade linguística é o conjunto de características que identificam a língua (linguagem) de 

uma pessoa ou de um grupo que possui características semelhantes”.  

  Machado (2003) explica que o nome próprio não o é apenas porque o indivíduo dele se 

apropria, mas porque repercute apropriação do indivíduo no grupo que o nomeia. Nas palavras 

do autor, 

[...] por um lado, se o nome é uma marca de individualização, de identificação 

do indivíduo que é nomeado, ele marca também sua pertinência a uma classe 
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predeterminada (família, classe social, clã, meio cultural, nacionalidade etc.), 

sua inclusão em um grupo. O nome próprio é a marca linguística pela qual o 

grupo toma posse do indivíduo, e esse fenômeno é geralmente assinalado por 

ritos, cerimônias de aquisição ou mudança de Nome. A denominação é 

também a dominação do indivíduo nomeado no grupo (MACHADO, 2003, p. 

58). 

 

3.3 Identidade de gênero   

 

O termo “gênero”, segundo Carvalho (2011, p. 101) foi “inicialmente apropriado por 

autores e autoras de língua inglesa, a partir da palavra gender, que, como em português, era 

utilizada no âmbito da gramática para designar palavras femininas e masculinas (ou neutras)”. 

De acordo com Saffioti (1992, p. 183), no final do século XX, surgiu como um modo de reflexão 

sobre a organização social entre os sexos e seu uso como ferramenta teórica e política. Meyer 

(2004, p. 14) destaca que “é através das feministas anglo-saxãs que gender passa a ser usado 

como distinto de sex” e, nas palavras de Scott (1995, p. 72), visa "rejeitar um determinismo 

biológico implícito no uso de termos como sexo ou diferença sexual". 

Saffioti (1992, p. 183) observa que a estabilidade do sexo é relativa e que “o próprio 

sexo não se inscreve puramente no terreno biológico, mas sofre elaboração social, que não se 

pode negligenciar sob pena de naturalizar processos de caráter histórico”. A autora acrescenta 

ainda que “o primeiro estudioso a conceituar e mencionar o conceito de gênero foi Robert 

Stoller”, observando que “apesar de Simone Beauvoir não ter formulado o conceito de gênero, 

apresentou seus princípios na frase “Ninguém nasce mulher, mas se torna mulher.””. Segundo 

Curiel (2018, p. 220), Stoller analisava, no texto Sex and Gender, as diferenças entre sexo e 

gênero em casos relacionados com transexuais para distinguir entre identidade sexual (gender) 

e sexo biológicos (sexo)”. No entanto, Carvalho alerta que o paradigma de identidade de gênero, 

 

 
[...] foi consolidado nos anos 1950/1960 por meio de uma versão funcionalista 

e essencializante da percepção de Simone de Beauvoir: gênero foi utilizado 

por psicólogos norte-americanos como John Money, Anke Ehrhardt (Money; 

Ehrhardt, 1974) e Robert Stoller (1968) para descrever os elementos que 

consideravam culturais, em oposição aos que consideravam naturais, 

biológicos, na personalidade de seus clientes – pessoas com indefinições de 

pertencimento sexual, isto é, diferentes formas de hermafroditismo e 

indefinições endócrinas ou morfológicas (CARVALHO, 2011, p. 101). 

 

 Sobre a desconstrução de gênero enquanto sinônimo de sexo, salientamos que o gênero 

é culturalmente construído e não apresenta a aparente estabilidade do sexo. Sobre essa 

distinção, Butler (2017) afirma: 
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[...] concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia 

é o destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese de que, por mais que 

o sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente 

construído: consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo nem 

tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo (BUTLER, 2017 [1990], p. 

26). 

Buscando preservar o gênero como base política, Butler (2017) devolve ao gênero uma 

posição central na análise dos desejos e das relações sexuais, argumentando que o gênero não 

é uma extensão conceitual e cultural do sexo cromossômico, e sim uma prática discursiva que 

se constroi em torno da heterossexualidade como norma.  

De certa maneira, ao teorizar sobre as características do gênero enquanto uma 

construção cultural, a exemplo da afirmativa de Saffioti (1992), Butler (2017 [1990], p. 27), 

questiona a estabilidade do sexo e indaga: “E o que é, afinal, o ‘sexo’? É ele natural, anatômico, 

cromossômico ou hormonal?” e segue questionando se “seriam os fatos ostensivamente naturais 

do sexo produzidos discursivamente por vários discursos científicos a serviço de outros 

interesses políticos e sociais?” e afirma que, se assim o for, a própria “distinção entre sexo e 

gênero revela-se absolutamente nula”. Dados esses questionamentos, a autora considera que: 

 

 
[...] se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto 

chamado “sexo” seja tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, 

talvez o sexo sempre tenha sido o gênero. [...] Resulta daí que o gênero não 

está para a cultura como o sexo para a natureza; ele também é o meio 

discursivo/cultural pelo qual “a natureza sexuada” ou o “sexo natural” é 

produzido e estabelecido como “pré-discursivo”, anterior á cultura, uma 

superfície politicamente neutra sobre o qual age a cultura (BUTLER, 2017 

[1990], p. 27). 

 

Butler (2011, p. 73) comenta que, quando Simone de Beauvoir afirmou que “ninguém 

nasce mulher, torna-se mulher”, ela se apropria e reinterpreta “actos constitutivos da tradição 

fenomenológica”, confirmando que o “o gênero não é de modo algum uma identidade estável 

ou um local de acçao, do qual provêm vários actos”, mas “uma identidade tenuemente 

constituída no tempo - uma identidade instituída através de uma repetição estilizada de actos”. 

A dinamicidade do gênero nos remete à dificuldade de sua conceituação e à afirmação 

de Delphy (2018 [2001], p. 205) sobre o fato de que “pensar o género é repensar a questão da 

sua relação com o sexo, e para pensar esta questão, é necessário colocá-la, o que implica que se 

abandone a ideia de que já se conhece a resposta”. Perfazendo a identidade de gênero como 

centrada nos atos performativos, mais precisamente no que Butler (2011) viera, à posteriori, 

nomear como performatividade de gênero, a autora concebe que “a identidade de gênero é uma 

realização performática compelida pela sanção social e tabu”. Instituindo-se por repetição de 
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atos performativos, o gênero é formado pela estilização do corpo, pela teatralidade dos gestos 

corporais, falas e encenações, ocasionando um pretenso gênero estabelecido que, na realidade, 

encontra-se em constante transformação.  

 Considerando a identidade de gênero, Dalgalarrondo (2008, p. 358) afirma que 

“entende-se o senso íntimo, pessoal, de perceber-se, sentir-se e desejar como uma pessoa do 

sexo feminino ou do sexo masculino”. É válido ressalvarmos que a constituição de uma 

identidade de gênero não se configura de maneira simples é rápida. Tal constituição se dá a 

partir de experiências subjetivas e sociais de cada indivíduo e se baseia no gênero vivenciado, 

mantendo ou não relação com o gênero atribuído ao nascimento. A identidade de gênero se 

expressa, em especial, a partir das identidades cisgêneras, transgêneras e travestis.  

 Não sendo constituída de maneira breve, a identidade de gênero se origina em 

disposições duráveis, ao que Bourdieu nomina de habitus e Bento (2016) chama de “habitus de 

gênero”.  Assim, o habitus de gênero se forma nas instituições familiares, escolares e religiosas 

que compõe a socialização primária.  De acordo com Bento (2017),  

 

[...] a especificidade da transexualidade está na explicitação dos limites e na 

revelação das divergências que as normas de gênero fundadas no dimorfismo 

e na heterossexualidade trazem, à medida que este fenômeno reivindica a 

passagem do gênero imposto ao nascer para o gênero identificado (BENTO, 

2017 [2008], p. 96). 

 

Nesse sentido, Louro (2003, p. 44) comenta que as “novas identidades culturais obrigam 

a reconhecer que a cultura está longe de ser homogênea, e que é de fato, "complexa, múltipla, 

desarmoniosa e descontínua".  

De acordo com Goellner (2017 [2013], p. 31), [...] o corpo é também o que dele se diz 

[...] é constituído pela linguagem [...] a linguagem não apenas reflete o que existe. Ela própria 

cria o existente e, em relação ao corpo, a linguagem tem o poder de nomeá-lo, classificá-lo, 

definir-lhe normalidades e anormalidades”. 

Sobre a construção social e política de gênero, Meyer (2004, p. 15) destaca que o 

feminismo pós-estruturalista, fundado nas teorizações de Michael Foucault e Jacques Derrida, 

privilegia a discussão de gênero a partir “de abordagens que enfocam a centralidade da 

linguagem como lócus de produção das relações que a cultura estabelece entre corpo, sujeito, 

conhecimento e poder”. Dessa forma, as abordagens pós-estruturalistas se afastam de vertentes 

que tratam o corpo como uma entidade biológica universal e que estão na origem das diferenças 

entre homens e mulheres, passando a teorizar o gênero como “um construto sociocultural e 
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linguístico, produto e efeito das relações de poder”. Essa identidade constituinte do sujeito, na 

concepção de Bruns e Pinto (2003), 

 

[...] se refere à totalidade da pessoa e integra os componentes biológicos, 

psicológicos e sociais. A identidade biológica se dá pelo reconhecimento das 

diferenças anatômicas dos sexos; a identidade social é definida pelo Registro 

do Nascimento, no momento em que é atribuído ao recém-nascido um nome 

masculino ou feminino, e pelos papeis que cada indivíduo desenvolverá 

durante a sua vida e a identidade psicológica, enfim, é atribuída pelo eu 

psíquico (BRUNS e PINTO, 2003, p. 32). 

Considerando a identificação social e histórica do sujeito, Louro (1997, p. 26) afirma 

que “os sujeitos também se identificam, social e historicamente, como masculinos ou femininos 

e assim constroem suas identidades de gênero” que, segundo Bruns e Pinto (2003, p. 32) são 

“a definição sexual desencadeada depois de constituída a base anatômica”.  

Consoante o pensamento de Bruns e Pinto (2003, p. 21), do ponto de vista psicológico, 

a identidade de gênero é “o senso que indivíduo tem da sua masculinidade ou feminilidade”, o 

que se entende como “aquilo que a pessoa sente que é, independentemente da atribuição de 

gênero que é designada no momento do nascimento e das respostas encontradas pelos recursos 

postos em uso por especialistas para determiná-la”.  A essas colocações de Bruns e Pinto (2003), 

Lins et al. (2017) acrescentam que a identidade de gênero  

 

[...] é a maneira pela qual uma pessoa entende sua personalidade e a apresenta 

para o mundo: como feminina, masculina ou uma combinação dessas 

possibilidades [...] é a forma como uma pessoa se vê e se mostra pra o mundo: 

seu modo de pensar, sentir, sonhar ou agir [não é sinônimo de orientação 

sexual [...] diz respeito ao modo como o próprio indivíduo se entende, se 

identifica (LINS et al., 2017, p. 127). 

Lins et al. (2017, p. 127) consideram importante explicar que “identidade de gênero não 

é sinônimo de orientação sexual”, que corresponde “ao modo como no sentimos e relacionamos 

no plano afetivo e sexual”. Os autores acrescentam que “a orientação se divide em 

assexualidade, bissexualidade, heterossexualidade e homossexualidade”. Embora nosso 

trabalho não verse sobre a orientação sexual dos sujeitos pesquisados, consideramos importante 

essa premissa, a fim de introduzir as identidades de gênero apresentadas por estudiosos da 

sexualidade humana.  

Jesus (2012, p. 10) explica que “em termos de gênero, todos os seres humanos podem 

ser enquadrados (com todas as limitações comuns a qualquer classificação) como transgênero 

ou cisgênero”.  A essas classificações de Jesus (2012), Lins et al. (2017), Jesus (2015) e Moreira 

(2015) explicam, de maneira semelhante, que cisgênero é a pessoa cuja identidade de gênero 
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está de acordo com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer, correspondente à sua genitália 

(pênis ou vagina).  

Segundo Lins et al. (2017, p. 124), cisgênero “é um conceito que abarca as pessoas que 

se identificam com o gênero que lhes foi determinado socialmente, ou seja, as pessoas não-

transgêneros”. Na mesma linha de definição, cisgêneras, segundo Jesus (2015, p. 11) são “as 

pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído quando ao nascimento”. Por sua 

vez, Moreira (2015, p. 147) destaca que o termo foi criado com vistas a se ter um referencial 

para que a transexualidade não se configurasse como “abjeta”, considerando-se que, sem uma 

categoria equivalente, pessoas não-trans seriam tidas como “a regra”, enquanto a 

transexualidade seria uma exceção.  

Transgênero, de acordo com Jesus (2012, p. 26) é um “conceito guarda-chuva” que 

abrange grupos diversificados de “pessoas que não se identificam, em graus diferentes, com 

comportamentos e/ou papéis esperados do gênero que lhes foi determinado quando de seu 

nascimento”.  A autora adverte que, no Brasil, não há um consenso sobre a nomenclatura: 

 

[...] há quem se considere transgênero, como uma categoria à parte das pessoas 

travestis e transexuais. Existem ainda as pessoas que não se identificam com 

qualquer gênero, não há consenso quanto a como denominá-las. Alguns 

utilizam o termo queer, outros, a antiga denominação “andrógino”, ou 

reutilizam a palavra transgênero (JESUS, 2012, p. 6). 

Lins et al. (2017, p. 130) explicam, de maneira semelhante, que transgêneros46 “são 

pessoas cuja identidade de gênero é diferente daquela esperada para seu corpo; indivíduos 

nascidos com pênis que têm autoimagem feminina: ou aqueles nascidos com vagina que têm 

autoimagem masculina”. Os autores apresentam a mesma definição para travestis e transexuais 

e incluem, assim como (Jesus, 2015), as categorias de travestis e transexuais dentro da categoria 

de transgêneros. Há se considerar, no entanto, que as definições não são necessariamente 

simplórias como parecem à primeira vista. Embora o termo “transgênero” abranja, a priori, as 

categorias de travestis e transexuais, Jesus (2012) que afirma que o termo travesti 

  

[...] é antigo, muito anterior ao conceito de “transexual”, e por isso muito mais 

utilizado e consolidado em nossa linguagem, quase sempre em um sentido 

pejorativo, como sinônimo de “imitação”, “engano” ou de “fingir ser o que 

não se é” (JESUS, 2012, p. 17).  

                                                 
46 Benedetti (2005, p. 19 apud SILVA; SANTOS, 2014, n/p) destaca a existência de uma verdadeira miríade de 

tipos que poderiam ser inseridos na categoria "universo trans", como a exemplo "das palavras, gay, viado, bicha-

boy, traveca, caminhoneira, bofe, maricona, marica, entre outras, definem algum grau de transformação nas 

construções de gênero a que se referem".  
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Conforme Jesus (2012, p. 12), “são travestis as pessoas que vivenciam papeis de gênero 

feminino, mas não se reconhecem como homens ou como mulheres, mas como membros de um 

terceiro gênero ou de um não-gênero”47.  

Com relação ao termo “transexual”, é importante destacar que, segundo Benedetti 

(2005, p.18), “o uso do termo é recente e que, por esse motivo, sua adoção ocorre muito mais 

por auto-identificação do que por atribuição”, talvez pela própria lógica médico-psicológica 

que a constrói e define”. Jesus (2012, p. 27) afirma que se trata de um “termo genérico que 

caracteriza a pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu 

nascimento”. A autora, assim como Oliveira (2015), explica que a categoria se divide em 

mulher-transexual e homem-transexual. Sobre o uso do termo “transexual”, Brito Silva (2016) 

observa que: 

 

[...] alguns grupos de estudiosos defendem que não existiria uma identidade, 

justamente porque estas pessoas se definem enquanto homens e mulheres e 

não como transexuais ou travestis. Outros grupos usam a nomenclatura de 

"Homens transexuais" e "Mulheres transexuais", incorporando como parte de 

uma definição de si a noção da transexualidade (SILVA, 2016, p. 21). 

Vale salientar, no entanto, que, em se tratando de identidade transexual, Bento (2006, p. 

201) adverte que “não existe uma identidade transexual, mas sim posições de identidade 

organizadas através de uma complexa rede de identificações que se efetiva mediante 

movimentos de negação e afirmação aos modelos disponibilizados socialmente”. Nesse sentido, 

Almeida (2012) explica que: 

  

[...] para alguns a identidade trans é uma categoria temporária, organizadora 

da experiência e da trajetória individual e, também, uma ferramenta de acesso 

a instituições que, de outra forma, cerrariam as portas a eles. Utilizar a 

identidade como ferramenta de acesso cumpre o papel de possibilitar o que, 

de fato, eles desejam no futuro: eliminá-la (ALMEIDA, 2012, p. 218). 

Sobre as nomenclaturas “mulher-transexual” e “homem-transexual”, temos as 

explicações de Jesus (2012, p. 17): mulher-transexual é “pessoa que reivindica o 

reconhecimento social e legal como mulher. Algumas também se denominam transmulheres ou 

Male-to-Female (MtF)” e homem-transexual é “pessoa que reivindica o reconhecimento social 

e legal como homem. Alguns também se denominam transhomens ou Female-to-Male (FtM)”. 

                                                 
47  Atualmente, a conceituação de “travesti” trazida por Jesus, dentre outros teóricos, e consolidada na literatura, 

tem encontrado resistência em meio a ativistas que se consideram “transmasculinos” e reivindicam o 

reconhecimento como pessoas que vivenciam papel de gênero masculino, embora não se tenha, na literatura, 

referências a travesti do gênero masculino.   
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Oliveira (2015) esclarece que se deve usar os termos homem transexual ou homem-trans e 

mulher transexual ou mulher-trans, tecendo severas críticas aos termos transhomens e 

transmulheres.  Para o autor, 

 

[...] a experiência como pessoa (trans) não precisa ser exaltada; ou seja, as 

pessoas (trans) almejam ser reconhecidas em seu gênero identificado, lutam 

para que sua feminilidade e/ou masculinidade seja plenamente aceita, não se 

trata de um combate para o reconhecimento de sua transexualidade [...] não é 

uma luta pelo reconhecimento como transexual, cuja masculinidade ou 

feminilidade seriam adereços (OLIVEIRA, 2015, p. 102).48 

A respeito das conceituações sobre travesti e transexuais, algumas diferenças são 

consideradas essenciais, em especial pela Psicologia, uma vez que as pessoas travestis “em 

geral, não desejam realizar a cirurgia de redesignação sexual49”. Pessoas transexuais - homens 

e mulheres - podem manifestar a necessidade de realizar modificações corporais, seja por meio 

de terapias hormonais e/ou intervenções médico-cirúrgicas, com o intuito de adequar seus 

atributos físicos (inclusive genitais, pela cirurgia de redesignação sexual) à sua identidade de 

gênero. Nas palavras categóricas de Jesus (2015), 

 

[...] as/os transgêneros são pessoas que ultrapassaram as fronteiras de gênero 

que eram socialmente esperadas e que foram construídas pela cultura. Sendo 

que as travestis aceitam psicologicamente, geralmente, o sexo biológico de 

nascimento e sua genitália. Já as/os transexuais são pessoas que, geralmente, 

desde a infância, sentem uma profunda desconexão prática, física e emocional 

com o sexo biológico do nascimento. Na busca de evitar um sofrimento 

incalculável, reconstroem seus corpos em consonância com seus desejos e seu 

psiquismo (JESUS, 2015, p. 67).  

                                                 
48  Na atualidade, a opinião de Oliveira parece encontrar posições contrárias, tendo em vista o clamor de ativistas 

que lutam pelo reconhecimento das identidades transmasculina e transfeminina.  Em consulta ao site http://pt-

br.identidades.wikia.com, encontramos os seguintes dizeres: “A identidade transmasculina é um termo 

identitário utilizado tanto por homens trans/transgêneros/transexuais binários quanto por pessoas trans não-

binárias que são masculinas de centro, ou seja, é uma identidade usada por pessoas trans que se identificam com 

o gênero masculino, podendo ser binárias ou não-binárias, porém ultimamente tem sido mais usada por pessoas 

não-binárias. No caso de pessoas transmasculinas binárias, elas são exclusivamente e totalmente homens (só são 

do gênero masculino), enquanto que no caso de pessoas transmasculinas não-binárias, elas podem não ser 

exclusivamente masculinas, mas o gênero masculino é o gênero central.” e “A identidade transfeminina é um 

termo identitário utilizado tanto por mulheres trans/transgêneras/transexuais binárias quanto por pessoas trans não-

binárias que são femininas de centro, ou seja, é uma identidade usada por pessoas trans que se identificam com o 

gênero feminino, podendo ser binárias ou não-binárias, porém ultimamente tem sido mais usada por pessoas não-

binárias. No caso de pessoas transfemininas binárias, elas são exclusivamente e totalmente mulheres (só são do 

gênero feminino), enquanto que no caso de pessoas transfemininas não-binárias, elas podem não ser 

exclusivamente femininas, mas o gênero feminino é o gênero central. (Disponível em: http://pt-

br.identidades.wikia.com. Acesso em 08 de fevereiro de 2019.) 
49 Trata-se de procedimento cirúrgico por meio do qual se altera o órgão genital da pessoa para criar uma neovagina 

ou um neofalo. 

http://pt-br.identidades.wikia.com/wiki/Trans,_Transg%C3%AAnero,_Transexual
http://pt-br.identidades.wikia.com/wiki/G%C3%AAneros_bin%C3%A1rios
http://pt-br.identidades.wikia.com/wiki/N%C3%A3o-binaridade_de_g%C3%AAnero
http://pt-br.identidades.wikia.com/wiki/N%C3%A3o-binaridade_de_g%C3%AAnero
http://pt-br.identidades.wikia.com/wiki/Trans,_Transg%C3%AAnero,_Transexual
http://pt-br.identidades.wikia.com/wiki/G%C3%AAneros_bin%C3%A1rios
http://pt-br.identidades.wikia.com/wiki/N%C3%A3o-binaridade_de_g%C3%AAnero
http://pt-br.identidades.wikia.com/wiki/N%C3%A3o-binaridade_de_g%C3%AAnero
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Outras conceituações que buscamos esclarecer se referem aos termos drag queen e drag 

king. Segundo Jesus (2012), na diversidade de formas de viver o gênero, dois aspectos cabem 

na dimensão transgênero, enquanto expressões diferentes da condição: a vivência do gênero 

como identidade, que caracteriza travestis e transexuais; a funcionalidade de gênero que 

caracteriza crossdressers50, drag queens, drag kings e transformistas. Sobre as definições de 

drag queens e drag kings, Jesus (2012, p. 12) explica que “artistas que fazem uso de 

feminilidade estereotipada e exacerbada em suas apresentações são conhecidos como drag 

queens” e drag kings “são mulheres fantasiadas como homens”. Segundo a autora, “o termo 

mais antigo, usado no Brasil para tratá-los, é o de artistas transformistas”. Tanto drag queens 

quanto drag kings são transformistas que vivenciam a inversão do gênero como espetáculo, não 

como identidade. Esse artistas transformistas se aproximam “dos crossdressers pela 

funcionalidade do que fazem, e não das travestis e transexuais pela identidade”. 

Na perfomance representativa de uma drag queen ou de um drag king, as identidades 

se misturam e se hibridizam. Louro (2017, p. 21) resume tais pluralidades identitárias, 

afirmando que “a drag é mais de um. Mais de uma identidade, mais de um gênero, 

propositalmente ambígua em sua sexualidade e em seus afetos”, ou seja, drags escancaram a 

construtividade dos gêneros e, segundo Louro (2017, p. 20) “em sua ‘imitação’ pode ser 

revolucionária. Como uma personagem estranha e desordeira, uma personagem fora da ordem 

e da norma, provoca desconforto, curiosidade e fascínio”. 

Em nossa pesquisa, esclarecemos que, para efeito de análise das renomeações coletadas, 

as nomenclaturas travesti e mulher-transexual foram abarcadas pela nomenclatura transgênero, 

uma vez que travestis e mulheres-transexuais, optam por representar no nome a sua identidade 

linguística de gênero feminino. A nomenclatura travesti, no que se refere a homens-transexuais, 

não foi considerada, visto que não se tem conhecimento, até o momento, de travestis que optam 

por uma identidade de gênero masculina. Dessa forma, consideramos, em separado, as 

nomenclaturas travesti/mulher-transexual e homem-transexual apenas para os dados 

quantitativos de identidade de gênero; com relação aos nomes artísticos de pessoas drag queens, 

a análise foi feita à parte, visto que pessoas que adotam nomes artísticos como representação 

performática de gênero, não são, necessariamente transgêneros. 

                                                 
50 Segundo Jesus (2012, p. 10), crossdresser é termo “variante de travesti” usado “para se referir a homens 

heterossexuais, geralmente casados, que não buscam reconhecimento e tratamento de gênero (não são transexuais), 

mas, apesar de vivenciarem diferentes papéis de gênero, tendo prazer ao se vestirem como mulheres, sentem-se 

como pertencentes ao gênero que lhes foi atribuído ao nascimento e não se consideram travestis. Segundo a autora, 

“a vivência do crossdresser geralmente é doméstica, com ou sem o apoio de sua companheira”. A pessoa 

crossdresser apresenta “satisfação emocional ou sexual momentânea em se vestir como mulher, diferentemente 

das travestis, que vivem integralmente de forma feminina”. 
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3.4 Considerações finais 

 

Nesta seção, apresentamos o embasamento teórico da nossa pesquisa, quanto aos 

aspectos que versam sobre identidade e diferença. Abordamos conceitos e também discorremos 

sobre teorias relacionadas a identidade, identidade linguística e identidade de gênero, 

procurando nos ater à terminologia e às conceituações sobre identidade de gênero, salientando 

que tais teorias apresentam constantes atualizações e até mesmo contraposições. 

O principal objetivo destes estudos é possibilitar a análise dos dados coletados em nossa 

pesquisa, com vistas a conhecer, à luz dos Estudos Culturais, de gênero e linguísticos, como se 

dá a representação linguística e a expressão da identidade de gênero das renomeações de 

pessoas transgêneros e artistas drag queens, em comparativo com o prenome que lhes fora 

atribuído ao nascimento.  

Na próxima seção, apresentamos os procedimentos metodológicos e legais que 

nortearam e ancoraram nossa pesquisa. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E LEGAIS  

 

 

Have a better chance of being humanized,  

and those who have no chance to represent themselves  

run a greater risk of being treated as less than human,  

regarded as less than human, or indeed, not regarded at all. 

 
aqueles que não têm chance de se representarem  

correm um risco maior de serem tratados como menos que humanos,  

considerados menos que humanos, ou, na verdade, não considerados. 

 

(Judith Butler – Filósofa. Precarious Life: the powers of mourning and 

violence, the powers of mourning and violence. 2006, p. 141).  

 

 

Nesta seção, apresentamos as etapas de realização da nossa pesquisa. Em um primeiro 

momento, expomos a metodologia, os objetivos e as hipóteses, o instrumento utilizado para 

coleta do corpus, as técnicas de análise, bem como os procedimentos legais - exigidos para 

autorizar pesquisas que envolvem pessoas -  a que foi submetido nosso trabalho,  

 

4.1 Metodologia 

Esta pesquisa visa estudar nomes sociais adotados por pessoas da comunidade LGBTT 

e nomes artísticos adotados por pessoas drag queens enquanto artistas performáticos de gênero, 

buscando estabelecer uma ligação entre questões culturais, sociais e linguísticas desses sujeitos.  

Desse modo, buscamos analisar como se comportam morfológica e fonologicamente os 

nomes sociais de pessoas transexuais e os nomes artísticos de artistas drag queens em preterição 

ao prenome civil. Buscamos, também, analisar se os nomes sociais marcam na representação 

linguística uma negação da identidade de gênero anterior e em que situações as mudanças de 

gênero ocorrem, bem como analisar se ocorre estilização ortográfica das renomeações e se as 

renomeações seguem padrões silábicos comuns ao Português Brasileiro ou se os padrões 

silábicos são inspirados em padrões estrangeiros, especialmente, ingleses. 

Nossa hipótese é a de que, ao escolher o próprio nome social, a pessoa transgênero 

procura torná-lo uma representação linguística que marca a sua nova identidade de gênero e é 

possível encontrar estilizações ortográficas e inspirações estrangeiras. Além disso, trabalhamos 

com a hipótese de que os nomes sociais podem manter uma identidade morfológica e fonológica 
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com os prenomes, seja nas renomeações de prenome masculino para nome social feminino ou 

vice-versa.  

No que tange aos nomes artísticos, nossa hipótese é a de que as artistas drag queens 

procuram torná-los uma representação linguística que marca a expressão de gênero da 

personagem, sendo possível encontrar, a modo dos nomes sociais de pessoas transgêneros, 

estilizações ortográficas e inspirações estrangeiras.  

A presente pesquisa é classificável como sendo qualitativa e quantitativa, descritiva e 

analítica, apresentando-se numa perspectiva sincrônica, embora, em alguns momentos, 

apresente traços de diacronia para demonstrar a etimologia de nomes, apenas como 

complementaridade, sem, contudo, intencionarmos a apresentação de um estudo amplo que 

envolva tal dicotomia saussuriana.   

A metodologia adotada para nosso estudo se baseou em três etapas: a coleta de prenomes 

de registro, nomes sociais e nomes artísticos; pesquisas bibliográficas; análise dos dados a partir 

das teorias sobre identidade de gênero, morfológicas, fonológicas e ortográficas, apresentadas 

de acordo com nosso aporte teórico.  

Os sujeitos colaboradores são pessoas transgêneros que fazem uso de nome social em 

preterição ao prenome civil e artistas drag queens que fazem apresentações artísticas com 

funcionalidade e expressão de gênero no estado de Rondônia.  

Os participantes se declararam em pleno exercício de capacidade civil e responderam a 

um questionário sob a égide da mais plena liberdade e na condição primordial de sigilo absoluto 

de seus dados pessoais, ressalvados o prenome civil, o nome social e o nome artístico. Assim, 

mesmo que o/a participante tenha, porventura, disposto o seu sobrenome no questionário de 

pesquisa, tal identificação, por questões éticas, não foi considerada em nossa pesquisa. 

Com relação à análise de dados, refletimos sobre as renomeações a partir de duas 

grandes áreas do conhecimento: identidade de gênero e identidade linguística, subdividindo-se 

esta última em morfologia, ortografia e fonologia.  Interessa-nos ver a relação entre prenome e 

nome social, a relação linguística entre este e a identidade de gênero e a relação linguística entre 

nome artístico e expressão de gênero do ponto de vista morfofonológico. Intentamos, também, 

saber se a ortografia das renomeações são vernáculas ou passaram por um processo de 

estilização e, por fim, observamos como as renomeações se comportam do ponto de vista da 

identidade sonora, ou seja, se do ponto de vista fonológico as renomeações se aproximam do 

que é esperado para o Português Brasileiro ou se as mesmas se afastam do Português Brasileiro, 

apresentando inspirações estrangeiras, especialmente da língua inglesa.  
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Quanto à técnica de análise de dados, utilizamos a comutação. Por comutação, segundo 

Camara Jr. (2011 [1970], p. 72), “se entende a substituição de uma invariante por outra, de que 

resulta um novo vocábulo formal”. De acordo com Monteiro (2002 [1944], p. 38), a comutação 

se baseia “no princípio de que tudo no sistema linguístico é oposição e consiste na substituição, 

pelo confronto de uma forma por outra”, o que Silva e Koch (2012, p. 36) complementam, 

afirmando que “a substituição se dá, conforme com base na segmentação do vocábulo em 

subconjuntos e da pertinência paradigmática entre os subconjuntos que serão permutados”.  

Sobre a referida técnica, detalha procedimentalmente Zanotto (2006, p. 24 - Grifos 

nossos) que, para fazer comutação entre vocábulos, deve-se manter “numa coluna uma parte 

permanente, listando-se noutra coluna elementos em contraste, segundo estabelece o princípio 

da oposição linguística”. O autor afirma que oposição é a “propriedade que têm os elementos 

da língua de se distinguirem pelos traços contrativos que apresentam. [...] Toda oposição supõe 

identidade e diferença” (ZANOTTO, 2006, p. 26 - Grifos nossos). 

 

4.2 Procedimentos Legais 

Preocupamo-nos, nesta pesquisa, primeiramente, com os procedimentos legais a que 

devem ser submetidas pesquisas que envolvem seres humanos. Pesquisas científicas com seres 

humanos envolvem, primordialmente, o respeito pela dignidade humana, especial proteção 

devida aos participantes e devem seguir os preceitos legais constantes da Resolução nº 466, de 

12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde.  

Para tanto, à priori, apresentamos nossa intenção de pesquisa ao Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Rondônia. Quando da sua submissão, nossa intenção fora instruída 

com o Projeto de Pesquisa intitulado Nomes sociais de pessoas da comunidade LGBTT 

rondoniense: questões de identidade linguística e de gênero, título que foi readequado, 

posteriormente, para Nomes sociais de pessoas transgêneros e nomes artísticos de drag queen 

do Estado de Rondônia: questões de identidade linguística e de gênero. Providenciamos, ainda, 

para o processo de submissão da pesquisa ao Comitê de Ética: a devida redação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE - Apêndice 1);  as  Cartas de Anuências (Apêndice 

3) emitidas por instituições civis devidamente autorizadas pelo Poder Público e vinculadas à 

proteção e à garantia de direitos da pessoa LGBTT do estado de Rondônia, como o Grupo Porto 

Diversidade e o Grupo Comunidade Cidadã Livre (COMCIL); Folha de Rosto Para Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos (Apêndice 3), assinada pelo Magnífico Reitor da Universidade 
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Federal e pela pesquisadora responsável pela pesquisa; Questionário de pesquisa pré-elaborado 

(Apêndice 4) 

Instruído o processo, a pesquisa teve Parecer Consubstanciado sob o número 2.515.857 

(Anexo 1), emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de 

Rondônia, com o status final de Aprovada. Os documentos que instruíram o processo de 

autorização para esta pesquisa e o Parecer Consubstanciado constam como apêndices e anexos 

deste trabalho.  

 

4.3 Considerações finais 

Nesta seção, apresentamos, primeiramente, os procedimentos metodológicos que 

norteiam nossa pesquisa, bem como os procedimentos legais, visto que pesquisas que envolvem 

seres humanos devem seguir preceitos estabelecidos em Lei, mais especificamente, pela 

Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde. Expusemos também os instrumentos e 

os procedimentos para coleta do corpus que compõe a nossa análise. 

 Na próxima seção, apresentamos o nosso corpora e os dados coletados em nossa 

pesquisa.  
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5 COLETA DOS DADOS E APRESENTAÇÃO DO CORPUS  

 

Nesta seção, apresentamos os procedimentos para coleta de dados, as perguntas 

formuladas aos participantes e o corpora que compõe este estudo, tomado a partir dos 

prenomes, dos nomes sociais e dos nomes artísticos analisados neste trabalho.  

 

 

5.1 Coleta de dados 

Para a coleta de dados, utilizamos como instrumento um questionário pré-estruturado 

que, conforme Andrade (2009, p. 132), “é um instrumento de coleta de dados, constituído por 

uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador”.  

Pesquisas com esse instrumento, afirma Andrade (2009), apresentam algumas 

vantagens, como a economia de tempo e despesas com viagens, abrangem área geográfica mais 

ampla, obtêm respostas mais rápidas, mais precisas e que materialmente seriam inacessíveis; 

além disso, apresentam menos risco de distorção, em virtude da não influência do pesquisador, 

proporcionam mais tempo para responder e em hora mais favorável. Apresentam também 

desvantagens, como a de não poderem ser respondidas por analfabetos e a de possível 

dificuldade de compreensão por parte do informante, o que pode levar a uma uniformidade 

aparente. 

O questionário traz perguntas concernentes à capacidade civil, à identidade de gênero, 

ao nome civil, ao nome social ou artístico e à preferência pelo uso de artigo determinante.  Traz, 

ainda, questões de apoio, que constam de seção em separado, versando sobre etnia, 

escolaridade, renda e questões de enfrentamento e discriminação que porventura perpassam a 

vida social dos participantes. Tais questões de apoio não compõem o corpus desta pesquisa, 

porém serão transformados em dados estatísticos sintetizados que, em hipótese alguma disporão 

os dados pessoais dos participantes. Esses dados são de extrema importância para as instituições 

que apoiaram nossa pesquisa, são vinculadas à proteção e à garantia de direitos da pessoa 

LGBTT e lutam diuturnamente para a preservação da dignidade e da vida das pessoas LGBTT.  

O questionário foi apresentado aos participantes interessados em respondê-lo, após 

contato da pesquisadora com o/a convidado/a para os devidos esclarecimentos sobre os 

objetivos e riscos da pesquisa, via rede de internet, através da plataforma 

docs.google.com/forms ou pessoalmente, sempre obedecendo à preferência do participante, de 
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forma a possibilitar o mínimo de interferência da pesquisadora e o máximo de liberdade do 

participante. 

Para a realização da pesquisa de campo, delimitamos a área geográfica do estado de 

Rondônia. Para responder ao referido questionário, tivemos um total de 50 participantes 

voluntários que fazem uso de nome social e cinco que fazem uso de nome artístico como 

funcionalidade de gênero, perfazendo o total de 55 nomes que compõem o corpus desta 

pesquisa. 

As perguntas feitas aos participantes foram:  

1) Qual o seu nome civil, ou seja, o seu nome de registro? (Caso você prefira, informe 

apenas e tão somente o seu primeiro nome, não há necessidade de nos informar o seu 

sobrenome). Neste questionamento, embora ocasionalmente os participantes o tenham 

respondido informando o prenome e o sobrenome, o sobrenome (nome de família) não será 

informado em nossa pesquisa, em virtude de que, primeiramente, será mantido o máximo de 

anonimato possível dos participantes e de não fazerem parte da nossa análise. 

2) Em relação a sua identidade de gênero, você é: a que foram apresentadas as seguintes 

opções:  

a) Homem Cisgênero;  

b) Mulher Cisgênera; 

c) Homem-transexual – MtH;  

d) Mulher-transexual – HtM; 

e) Travesti;  

f) Drag Queen (artista do gênero masculino que apresenta personagem feminina, sem 

relação com a identidade de gênero do artista) (JESUS, 2012, p.17) e;  

g) Drag King (artista do gênero feminino que apresenta personagem masculina, sem 

relação com a identidade de gênero da artista) (JESUS, 2012, p.17);  

3) Você faz uso de Nome Social51 ou Nome Artístico52? a que foram apresentadas as 

seguintes opções:  

a) Sim, faço uso de nome social; 

b) Não; 

c) Sim, faço uso de nome artístico como Drag Queen;  

                                                 
51  “Nome pelo qual as pessoas travestis e pessoas transexuais (pessoas transgêneros) se identificam e preferem ser 

identificadas” (JESUS, 2012, p. 17). 
52  “Antropônimo empregado por um indivíduo em lugar do seu nome civil (ortônimo) e pelo qual se faz conhecido 

em sua atividade profissional” (AMARAL, 2011, p. 75). 
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d) Sim, faço uso de nome artístico como Drag King.  

Os participantes que assinalaram a opção Sim, faço uso de nome social foram 

direcionados para as seguintes perguntas:  

1) Qual o seu nome social?  

2) Levando em consideração o determinante que antecede o seu nome social, você se 

sente: a que foram apresentadas as seguintes opções:  

a) Representada quando as pessoas a tratam no feminino e utilizando o determinante 

A” 

b) Representado quando as pessoas o tratam no masculino e utilizando o determinante 

“O” 

c) Indiferente, pois não se incomoda se as pessoas o/a tratam no masculino ou no 

feminino.  

3) Em relação à escolha do nome social, você teve alguma inspiração para escolhê-lo? 

a que foram apresentadas as opções: 

a) Sim  

b) Não  

A partir daí, os participantes que assinalaram a opção Sim, foram direcionados para a 

seguinte questão: Assinale a inspiração para escolha do seu nome social, para a qual foram 

apresentadas as seguintes opções:  

a) Homenagem a um parente;  

b) Homenagem a um amigo ou amiga;  

c) Homenagem a uma personalidade pública brasileira;  

d) Homenagem a uma personalidade pública estrangeira;  

e) Junção de outros nomes; 

f) Motivação religiosa; 

g) Sonoridade do nome, pois me é agradável;  

h) Sonoridade do nome, pois me soa forte; 

i) O significado do nome; 

j) Por considerar o nome bonito;  

l) Fui motivada pela versão feminina do meu prenome civil;   

m) Fui motivado pela versão masculina do meu prenome civil.  
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Já os participantes que assinalaram a opção Sim, faço uso de nome artístico como Drag 

Queen, foram direcionados para as seguintes perguntas:  

1) Qual o seu nome artístico?  

2) Levando em consideração o determinante que antecede o seu nome artístico, você se 

sente: a que foram apresentadas as seguintes opções:  

a) Representada quando as pessoas a tratam no feminino e utilizando o determinante 

“A”. 

b) Representado quando as pessoas o tratam no masculino e utilizando o determinante 

“O”.  

c) Indiferente, pois não se incomoda se as pessoas o/a tratam no masculino ou no 

feminino. 

3) Em relação à escolha do nome artístico, você teve alguma inspiração53 para escolhê-

lo? a que foram apresentadas as opções:  

a) Sim. 

b) Não. 

A partir daí, os participantes que assinalaram a opção Sim, foram direcionados para a 

seguinte questão: Assinale a inspiração para escolha do seu nome artístico a que foram 

apresentadas as seguintes opções:  

a) Homenagem a um parente;  

b) Homenagem a um amigo ou amiga;  

c) Homenagem a uma personalidade pública brasileira;  

d) Homenagem a uma personalidade pública estrangeira;  

e) Junção de outros nomes; 

f) Motivação religiosa; 

g) Sonoridade do nome, pois me é agradável;  

                                                 
53 Salientamos que os estudos onomásticos realizados, e que constam de nosso aporte teórico, tomam por referência 

para a escolha do prenome, no que tange à antroponímia, o termo “motivação”. Durante nossa pesquisa de campo, 

todavia, nos pautamos em nossa preferência pelo uso do termo “inspiração”, por considerarmos que, à priori, a 

motivação para mudança de nome social de pessoas transgêneros está pautada na busca pelo reconhecimento social 

da sua identidade de gênero, visto que esses sujeitos objetivam, com a renomeação pelo nome social em preterição 

ao prenome civil, adequar sua identidade social à sua identidade de gênero, até que se proceda a retificação legal 

do prenome, quando, então, o nome social deixa de ser considerado alônimo para assumir a posição de prenome. 

Para a nossa análise, retomamos o uso do termo “inspiração” como equivalente ao termo “motivação”, que consta 

de nosso aporte teórico, especialmente por considerarmos a inexistência ou o pouco arcabouço teórico que explicite 

claramente a diferença tênue entre as nomenclaturas “motivação e inspiração”. De maneira análoga, se 

formulássemos as perguntas ao participante a partir do uso do termo “motivação”, seria equivalente ao uso do 

questionamento “por qual motivo...?” o que implicaria pôr em dúvida todas as lutas e conquistas sociais advindas 

da busca de ser sujeito da própria história, bem como pôr em dúvida a autodeclarada identidade de gênero das e 

dos participantes, dúvida que esta autora, também transgênero, não ousaria levantar sobre si própria. 



111 

 

h) Sonoridade do nome, pois me soa forte; 

i) O significado do nome; 

j) Por considerar o nome bonito;  

l) Fui motivada pela versão feminina do meu prenome civil;  

m) Fui motivado pela versão masculina do meu prenome civil. 

Os participantes que responderam à pergunta: Você faz uso de nome social ou artístico? 

assinalando como resposta a opção Não tiveram seus prenomes descartados desta pesquisa, no 

entanto, foram encaminhados para as questões de apoio e não fazem parte do corpus utilizado 

em nossa análise.  

Também foram apresentadas questões relacionadas ao uso do nome social que não 

fazem parte do corpus desta pesquisa, tendo em vista não serem foco de nossa análise, mas 

cujas respostas podem reforçar pontos positivos ou negativos do seu uso em sociedade, ou 

mesmo de satisfação pessoal do sujeito, a exemplo das questões Levando em consideração o 

uso do seu nome social, quais pontos positivos você pode explicitar? e Levando em 

consideração o uso do seu nome social, quais pontos negativos você pode explicitar?. 

 
 

5.2 Corpus 

 

A fim de possibilitar as investigações linguísticas relacionadas à  identidade de gênero 

ou à funcionalidade de gênero e aos processos morfofonológicos que ocorrem com as 

renomeações de prenomes por nomes sociais de pessoas transgêneros e com as renomeações de 

prenomes por nomes artísticos de artistas drag queens da comunidade LGBTT do estado de 

Rondônia, coletamos - conforme já mencionado, através de questionário semiestruturado 

disponibilizado na plataforma Google.doc - uma amostragem de 50 nomes sociais de pessoas 

transgêneros, nas categorias de pessoas travestis ou mulheres transexuais e homens transexuais, 

e cinco nomes artísticos de artistas drag queens. 

Os nomes sociais e artísticos coletados foram consultados em Dicionários Etimológicos 

de Nomes e Sobrenomes e agrupados em três categorias: (i) prenomes masculinos e suas 

renomeações por nomes sociais femininos; (ii) prenomes femininos e suas renomeações por 

nomes sociais masculinos; (iii) prenomes masculinos e suas renomeações por nomes artísticos 

femininos.  

Salientamos que apesar de nossa pesquisa também intentar por renomeações de artistas 

drag kings, não foi possível a participação de colaboradores com essa funcionalidade de gênero 
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no âmbito deste trabalho. Tal fato se deu em virtude de que não há, ou não se dispuseram a 

participar, no estado de Rondônia, artistas com essa funcionalidade de gênero. 

Outra observação válida é que, em fase de elaboração do questionário para nossa 

pesquisa, subdividimos a categoria de identidade de gênero em Homem Cisgênero, Mulher 

Cisgênera, Homem-transexual - MtH, Mulher-transexual - HtM, Travesti, Drag Queen e Drag 

King. No entanto, nosso aporte teórico consolidou as conceituações de travesti e transexual 

(mulher-transexual e homem-transexual) dentro da categoria de transgênero e nos alertou que, 

ao adentrarmos no conceito de transexual, estaríamos adentrando em campo que concerne à 

Psicologia, considerando que, conforme já exposto e aqui reforçamos, nos argumentos Jesus 

(2015, p. 67- grifos nossos), “as travestis aceitam psicologicamente, geralmente, o sexo 

biológico de nascimento e sua genitália” enquanto “as/os transexuais são pessoas que, 

geralmente, desde a infância, sentem uma profunda desconexão prática, física e emocional com 

o sexo biológico do nascimento. Na busca de evitar um sofrimento incalculável, reconstroem 

seus corpos em consonância com seus desejos e seu psiquismo”.  

Assim, em respeito a preceitos éticos, morais, psicológicos e às dores e sofrimentos 

imensuráveis que tais questionamentos poderiam causar às nossas colaboradoras, abarcamos as 

respostas concernentes à identidade de gênero de travestis e mulheres-transexuais dentro do 

conceito “guarda-chuva” de transgênero, visto que ambas as subcategorias buscam representar, 

linguisticamente, no seu nome social, uma identidade feminina. Reforça essa nossa postura o 

nosso compromisso de não revelarmos a identidade de gênero de nossos colaboradores e 

colaboradoras.  

No que tange aos transgêneros, na subcategoria de homem-transexual, nossa análise se 

baseia nas renomeações de femininos para masculinos, visto que essa subcategoria busca 

representar, linguisticamente, no seu nome social, uma identidade masculina. 

Os nomes sociais de pessoas travestis e mulheres-transexuais coletados durante a etapa 

de pesquisa de campo, encontram-se no Quadro 11, a seguir, bem como seus correspondentes 

prenomes. Foram obtidos a partir das respostas apresentadas às perguntas: Qual o seu nome 

civil, ou seja, o seu nome de registro? (Caso você prefira, informe apenas e tão somente o seu 

primeiro nome, não há necessidade de nos informar o seu sobrenome) a que foram obtidas as 

respostas constantes da coluna 1; Qual o seu nome social? a que foram obtidas as respostas 

constantes da coluna 2. A coluna 3 traz as respostas das participantes em relação à pergunta 

Levando em consideração o determinante que antecede o seu nome social, você se sente: a que 

foram apresentadas as seguintes opções: a) Representada quando as pessoas a tratam no 

feminino e utilizando o determinante A; b) Representado quando as pessoas o tratam no 
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masculino e utilizando o determinante O; c) Indiferente, pois não se incomoda se as pessoas 

o/a tratam no masculino ou no feminino.  

 

Quadro 11 - Correspondência entre os prenomes e nomes sociais: travestis e mulheres 

transexuais 

 

Continua na próxima página. 

Prenome  Nome Social 

 

Artigo Definido 

Marcelo Beatriz a 

Bruno Bruna a 

Bruno Brune a 

Calielton Calila a 

Gabriel Gabrielle a 

Sandro Carol a 

Fabio Fabíola a 

Joel Ferrari a 

Francisco Franciely a 

Gabriel Gabriella a 

Gilmar  Gilmara indiferente 

Maria Giu a 

Ricardo Grampola a 

Isaque Isa a 

Júlio  Juliana a 

Walter Juliana a 

José  Kamille  a 

Plínio Karen a 

Antonio Kelly a 
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Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 Os nomes sociais de pessoas homens-transexuais coletados durante a etapa de pesquisa 

de campo, encontram-se no Quadro 12, a seguir, bem como seus correspondentes prenomes, 

Prenome  Nome Social 

 

Artigo Definido 

Jorge Kelly a 

Israel Larissa a 

Francisco Lectícia a 

Robson Lorrayne a  

Luiz Luiza a 

Marcus Márcia a 

João Maria  Maria a 

André  Melissa a 

Anderson Monique a 

Átila Monique a 

Mateus  Paola a 

Paulo Paulleth a 

Derek Quety a 

Anderson Renata a 

Jorge Renata  a 

Pedro Sabrina a 

Carlos Samyra indiferente 

Jonas Shayara a 

Claudio Úrsula a 

Hudson Úrsula S. a 

Raimundo Yara a 
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obtidos a partir das respostas apresentadas às perguntas: Qual o seu nome civil, ou seja, o seu 

nome de registro? (Caso você prefira, informe apenas e tão somente o seu primeiro nome, não 

há necessidade de nos informar o seu sobrenome), a que foram obtidas as respostas constantes 

da coluna 1; Qual o seu nome social? a que foram obtidas as respostas constantes da coluna 2. 

A coluna 3 traz as respostas dos participantes em relação à pergunta Levando em consideração 

o determinante que antecede o seu nome social, você se sente: a que foram apresentadas as 

seguintes opções: a) Representada quando as pessoas a tratam no feminino e utilizando o 

determinante A; b) Representado quando as pessoas o tratam no masculino e utilizando o 

determinante O; e c) Indiferente, pois não se incomoda se as pessoas o/a tratam no masculino 

ou no feminino. 

 

Quadro 12 - Correspondência entre os prenomes e nomes sociais: homens transexuais 

 

Pronome Feminino Nome Social Artigo Definido 

Thaís Arthur o 

Carla Carlos o 

Elciclene Derek o 

Hellen Fellipe o 

Erica  Henrique o 

Mical Joshua o 

Bheatriz Júlio o 

Thais Nicholas o 

Karine Nycolas o 

Geovanna Pedro o 

   Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 
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Os nomes artísticos de artistas drag queens coletados durante a etapa de pesquisa de 

campo encontram-se no Quadro 13, bem como seus correspondentes prenomes, obtidos a partir 

das respostas apresentadas às perguntas: Qual o seu nome civil, ou seja, o seu nome de registro? 

(Caso você prefira, informe apenas e tão somente o seu primeiro nome, não há necessidade de 

nos informar o seu sobrenome), a que foram obtidas as respostas constantes da coluna 1; Qual 

o seu nome artístico? a que foram obtidas as respostas constantes da coluna 2. A coluna 3 traz 

as respostas dos participantes em relação à pergunta Levando em consideração o determinante 

que antecede o seu nome artístico, você se sente: a que foram apresentadas as seguintes opções: 

a) Representada quando as pessoas a tratam no feminino e utilizando o determinante A; b) 

Representado quando as pessoas o tratam no masculino e utilizando o determinante O; e c) 

Indiferente, pois não se incomoda se as pessoas o/a tratam no masculino ou no feminino. 

 

Quadro 13 - Correspondência entre os prenomes e nomes artísticos: artistas drag queens 

 

Prenome Nome Artístico Artigo Definido 

Ítalo Alessia Gioia    indiferente 

Alexandre Ariella Fernanda a 

   Ronilson    Gabriely Facchini o 

Paulo C. Paulleth Top Diva a 

Welisson Potty Paolla Palloma  indiferente 

  Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

 

5.3 Considerações finais 

Nesta seção, apresentamos os procedimentos para coleta de dados, os questionamentos 

apresentados aos nossos colaboradores e que deram origem ao nosso corpus.  

Na próxima seção, procederemos a análise linguística, objetivo principal desta pesquisa. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

 

Apresentamos, nesta seção, as análises quantitativa e qualitativa dos nomes sociais e 

artísticos estudados. 

Em um primeiro momento, procedemos às discussões sobre a identidade ou 

funcionalidade de gênero dos participantes, tomando por base o uso do determinante, a fim de 

debater a eventual mudança de identidade de gênero amparada na representação linguística. Na 

sequência, realizamos as análises ortográfica e mórfica dos nomes sociais que apresentam 

traços de identidade com os prenomes, bem como a análise fonológica e as discussões teórico-

práticas das renomeações. Em seguida, consideramos as inspirações para a escolha dos nomes 

sociais dos participantes transgêneros e dos nomes artísticos dos participantes drag queens e, 

por fim, as nossas conclusões finais que, desde já adiantamos, não se pretendem definitivas em 

qualquer ventura, mas, espera-se, quiçá, motivadoras de novos estudos sobre a nossa temática. 

Conforme já expusemos, esta é uma pesquisa de cunho tanto quantitativo quanto 

qualitativo, desenvolvida em uma perspectiva sincrônica. Assim, dos dados apresentados em 

nosso corpus, extraímos informações quantitativas e percentuais que ancoram nossa análise. 

Sob esse aspecto, primeiramente, realizamos uma breve análise morfológica da marcação de 

gênero dos nomes sociais coletados, visando considerá-los nas demais análises como nomes 

masculinos ou femininos. Sequencialmente, mesclamos as análises quantitativa e qualitativa, 

considerando as questões de identidade de gênero e o uso do determinante em contexto 

morfossintático, mais precisamente a classe gramatical que a Gramática Normativa classifica 

como artigos definidos masculino ou feminino. Em seguida, analisamos questões referentes às 

identidades linguísticas, enfocando aquelas com vertentes morfológicas e fonológicas. Por fim, 

discutimos as questões culturais ligadas à motivação para a escolha dos nomes.  

 

6.1 Questões de gênero 

Todos os nomes substantivos do português apresentam, obrigatoriamente, um gênero, 

seja masculino ou feminino, embora nem todo substantivo - especialmente os substantivos 

considerados inanimados - possua um signo correspondente a que se contraponha sem que haja 

mudança de sentido.  

No caso de seres animados, a atribuição de gênero aos substantivos pode se basear em 

vários critérios: semânticos; fonológicos; relacionados ao sexo biológico do referente; mórficos 
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e/ou morfossintáticos. Alguns substantivos apresentam uma única forma para designar serem 

de ambos os sexos, como os denominados sobrecomuns, que trazem a marcação de gênero no 

contexto semântico, e construções sintagmáticas que marcam o gênero através do vocábulo 

“macho” ou “fêmea”, como se dá nos chamados epicenos.  

Interessam-nos, nesse primeiro momento, os critérios formais que se ligam diretamente 

a regras morfológicas como a flexão, a derivação e a composição enquanto processos 

formadores de nomes e que distribuem os substantivos em categorias de gênero masculino e 

feminino. Vale salientar que não há consenso teórico sobre a flexão e a derivação enquanto 

mecanismos de flexão de gênero, conforme abstraímos de Villalva (2000, p. 234), para quem a 

morfologia de gênero, em português, é um processo morfossintático. 

  No plano formal, consideramos as lições de Rocha (2008) e Camara Jr. (1970) de que 

os nomes substantivos de referentes sexuados masculinos são formas não marcadas e a forma 

feminina traz a marcação de gênero. Nessa perspectiva, penas as formas femininas flexionam 

em gênero e a regra geral, conforme esclarecem os autores, assim como Cunha e Cintra (2001), 

é que os vocábulos tipicamente femininos em português são os terminados em vogal -a átona e 

os masculinos são os terminados em vogal -o átona. 

No plano sintático, as lições teóricas são unânimes ao consolidarem que os nomes 

substantivos flexionam em gênero, em virtude da obrigatoriedade de concordância de gênero 

entre substantivos, adjetivos e determinantes.  

Em relação aos determinantes, abstraímos, de nosso arcabouço teórico, que as 

marcações gerais de gênero se dão através dos adjetivos, dos quantificadores cardinais um/uma 

e dois/duas, de todos os numerais ordinais, dos pronomes indefinidos todos e todas, dos 

pronomes demonstrativos, dos interrogativos quantos/quantas dos semi-predicados 

sozinho/sozinha, mesmo/mesma e, especialmente, dos artigos definidos e indefinidos.  

Tomamos, neste trabalho, apenas os artigos definidos o e a como marcadores de gênero 

no plano sintagmático, conforme lições de Cunha e Cintra (2001), que afirmam que, no plano 

sintático, o artigo masculino o é anteposto ao substantivo masculino e o artigo feminino a é 

anteposto ao substantivo feminino; segundo os autores, nesse diapasão, os artigos definidos 

variam em gênero, sendo, por tal, marcadores de gênero. 

A partir dessas lições, realizamos a análise dos nomes coletados, com vistas a classificá-

los como nomes masculinos e nomes femininos.  

Os nomes coletados foram, primeiramente, consultados no dicionário antroponímico de 

Oliver (2013), para uma confirmação teórica de gênero e opostos à sua forma de oposição de 

gênero, a partir da técnica da comutação, conforme o Quadro 14, a seguir. A partir dessa análise, 
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vamos considerá-los como nomes masculinos ou femininos nos pontos seguintes de nossa 

análise. 

 

Quadro 14 - Marcação de gênero nos nomes sociais coletados 

 

Nome 

Social 

Forma não 

Marcada 

Temática Atemática Formação 

do 

Feminino 

Forma 

Marcada 

Vocábulo 

Substantivo 

Feminino 

Opção por 

Determinante   

Bruna  Bruno o     - MFG Brun(a) Bruna a    

Brune  Bruno o  - MFG Brun(a) Bruna 

Brune (+) 

a 

Fabíola  fabíolo 

***  

o  - MFG Fabíol(a) Fabíola a 

Grampola   

(NE) 

grampolo 

*** 

o  - MFG Grampol(a) Grampola  a 

Juliana(2)  Juliano o  - MFG Julian(a) Juliana a 

Kamille  Camilo o  - MFG Camil(a) Camila a 

Márcia  Márcio  o  - MFG Márci(a) Márcia a 

Maria  Mário o  - MFG Mari(a) Maria a 

Paola  Paolo o  - MFG Paol(a) Paola a 

Paulleth 

(NE) 

Paulo o  - MFG 

DR+MD 

Paul(a) 

Paul+ete 

Paula 

Paulete 

a 

Renata(2)  Renato o  - MFG Renat(a) Renata 

 

a 

Shayara  Shaiaro 

*** 

o  - MFG Chaiar(a) Chaiara a 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da pesquisa. 

Legenda: 

MFG: Morfema Flexional de Gênero;  

VT: Vogal Temática;  

VA: Vogal Atemática 

MD: Morfema Derivacional; DR – Derivação Regressiva. 

*: Nomes femininos sem correspondente com forma não marcada para antropônimos. 

**: Nomes masculinos sem correspondente com forma marcada para antropônimos. 

***: Forma não marcada não correspondente a antropônimo registrado.  

(+): Forma neutra para gênero 

 

 

Continua na próxima página 
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Nome  

Social 

Forma 

Não 

Marcada 

Temática Atemática Formação 

do 

Feminino 

Forma 

Marcada 

Vocábulo/ 

Substantivo 

feminino 

Opção por 

Determinante 

Calila  Calil  - i  MD Calil+a Calila a 

Franciely   Franciel - é       MD Francie+la Franciele a 

Gabriella Gabriel - é  MD Gabriel+a Gabriela a 

Gabrielle  Gabriel - é  MD Gabriel+a Gabriela a 

Gilmara  Gilmar - a  MD Gilmar+a Gilmara a 

Luiza Luíz - i       MD Luiz+a Luíza a 

Samyra  Samir -  i  MD Samir+a Samira  a 

Larissa  larisso 

*** 

o  - MFG Lariss(a) Larissa * a 

Lectícia  letício 

*** 

o  - MFG Letíci(a) Letícia * a 

Melissa  melisso 

*** 

o  - MFG Meliss(a) Melissa * a 

Sabrina  sabrino 

*** 

o  - MFG Sabrin(a) Sabrina * a 

Úrsula(2)  úrsulo 

*** 

o  - MFG Úrsul(a) Úrsula * a 

Yara  iaro *** o  - MFG Yar(a) Yara * a 

Isa  iso *** o  - MFG Is(a) Isa * a 

Monique 

(2) 

- - - - - Monique * a 

Lorrayne - - - - - Lorraine * a 

Kelly (2)  - - - - - Kelly * a 

Karen  - - - - - Karen * a 

Beatriz  - - - - - Beatriz * a 

Ferrari  

(+) (NE) 

- - - - - - a 

Giu (+) 

(NE) 

- - - - - - a 

Quety 

(NE) 

- - - - - - a 

Carol  - - - - - - a 

 

Continua na próxima página 
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Nome  

Social 

Forma 

Não 

Marcada 

Temática Atemática Formação 

do 

Feminino 

Forma 

Marcada 

Vocábulo/ 

Substantivo 

feminino 

Opção por 

Determinante 

Fellipe  Felipe   e  - MFG Felip(a) Felipa o    

Jùlio  Júlio o  - MFG Juli(a) Júlia o 

Pedro  Pedro o  - MFG Pedr(a) Pedra o 

Arthur  Artur  - u     MD artur(a) artura  o 

Carlos  Carlos o  - DR+MFG Carl(a) Carla o 

Nicholas  Nicolas a  - DR+MD - Nicole (+) o 

Nycolas  Nicolas a  - DR+MD - Nicole (+) o 

Derek  Derek - e  a  Derek(a) Dereca o 

Henrique  - - - - - - o 

Joshua  - - - - - - o 

NOMES ARTÍSTICOS 

Alessia 

Gioia  

Alécio o   -  MFG Aléci(a) Alécia indiferente 

Paulleth 

Top Diva 

Paulo o  - MFG 

DR+MD 

Paul(a) 

Paul+ete 

Paula 

Paulete 

a 

Ariella 

Fernanda  

Ariel - é   MD Ariel(a) Ariela a    

Gabriely 

Facchini  

Gabriel - é   MD Gabriel(a) Gabriela       o  

Potty (+) 

Paolla 

Palloma 

- - - - - - indiferente 

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa 

 

Da leitura do Quadro 14, inferimos que os nomes sociais de pessoas travestis e 

mulheres-transexuais se enquadram, gramaticalmente, na categoria de nomes cujo referente tem 

por base o gênero feminino; os nomes sociais de pessoas homens-transexuais se enquadram na 

categoria de nomes cujo referente tem por base o gênero feminino. Tal inferência é obtida tanto 

dos planos formal e morfológico - dado a partir dos processos dos processos flexionais e/ou 

morfológicos formadores de gênero - quanto do plano morfossintático, em que os determinantes 

devem concordar em gênero com o seu referente. 

Notamos um considerável número de antropônimos femininos sem correspondente 

antroponímico para a forma não marcada, como nos pares larisso/Larissa, melisso/Melissa, em 
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que as formas não marcadas são perfeitamente possíveis na formação de palavras, mas não 

usuais como antropônimos. 

Observamos ocorrências de antropônimos de forma não marcada, sem correspondentes 

para formas antroponímicas marcadas, como nos pares Pedro/pedra e Artur/artura, em que a 

forma de oposição aos antropônimos não marcados, embora possível, não é usual como 

antropônimo. Há, também, formas exclusivamente femininas, como Monique, Lorrayne, Kelly, 

Karen e Beatriz, além de forma exclusivamente não marcada, como Henrique, e ocorrências de 

forma neutra para gênero, como em Brune, Nicole, Ferrari. 

Aparece uma marcação de gênero feminino no contexto formal e morfológico em que 

se dá a formação dos nomes artísticos de drag queens, embora tal marcação não seja unânime 

no plano sintático, o que não descaracteriza, na totalidade, a marcação de gênero no plano 

morfossintático. 

Dessa forma, ancorando-nos em lições morfológicas e sintáticas - mas sobretudo na 

autodeclarada identidade de gênero do/da participante de nossa pesquisa, identidade de gênero 

essa sobre a qual, em hipótese alguma, nos cabe dubitar - os nomes sociais de pessoas 

transgêneros femininas foram considerados como nomes sociais femininos, os nomes sociais 

de pessoas transgêneros masculinos, como nomes sociais masculinos e os nomes artísticos de 

drag queens considerados como nomes artísticos femininos, em consonância com os 

referenciais teóricos que definem drag queen como “artista do gênero masculino que apresenta 

personagem feminina” sem, reforçamos, “relação com a identidade de gênero do artista” 

(JESUS, 2012, p.17). 

 

 

6.1.1 Questões de identidade de gênero 

No que tange à identidade de gênero dos participantes, feita a pergunta Em relação a 

sua identidade de gênero, você é...: a que foram apresentadas as seguintes opções: Homem 

Cisgênero; Mulher Cisgênera; Homem-transexual – MtH; Mulher-transexual – HtM;Travesti; 

Drag Queen e Drag King, foram obtidos os dados constantes do Gráfico 1, abaixo, com a 

observação de que a categoria de Drag Queen, conforme explica Jesus (2012, p. 12), não 

apresenta relação com identidade de gênero, tratando-se de funcionalidade de gênero. 
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Gráfico 1 - Questões de identidade de gênero 

 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa 

Considerando-se o Gráfico 1, pela contagem absoluta e pela distribuição percentual dos 

dados coletados, temos que: em relação à identidade de gênero dos participantes transgêneros, 

40 participantes, o que equivale ao percentual aproximado de 72%, se autodeclararam, na 

mesma proporção, travesti ou mulher-trans; 10 participantes, o que equivale a 

aproximadamente 18%, se autodeclararam homens-trans. Em relação à funcionalidade de 

gênero dos artistas drags, cinco participantes, o que equivale a aproximadamente 9%, se 

declararam drag queens.  

 

6.1.2 Uso do artigo determinante 

No que tange ao uso do termo determinante que antecede o nome social ou artístico, 

feitas as perguntas Levando em consideração o determinante que antecede o seu nome social, 

você se sente: direcionada a pessoas que se autodeclararam transgênero, e Levando em 

consideração o determinante que antecede o seu nome artístico, você se sente: direcionada a 

artistas drag queen, a que foram apresentadas as seguintes opções: a) Representada quando as 

pessoas a tratam no feminino e utilizando o determinante A; b) Representado quando as pessoas 

o tratam no masculino e utilizando o determinante O; e c) Indiferente, pois não se incomoda se 

as pessoas o/a tratam no masculino ou no feminino, foram obtidos os dados constantes do 

Gráfico 2, a seguir: 
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Gráfico 2 - Uso de determinante que antecede o nome social ou artístico 

 
Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 2 consolidam a distribuição de gênero e, nessa 

formação, a marca de gênero é expressa no determinante que acompanha os nomes sociais e os 

nomes artísticos.  

Segundo Camara Jr. (1970), Silva e Koch (2012) e Carvalho (2018, p. 342), a 

distribuição de gênero pode ser feita lexicalmente, morfologicamente e sintaticamente.   

A respeito da realização de determinantes em conjunto com nomes próprios no 

Português Brasileiro, Sedrins (2017, p. 242) e Bechara (2015, p. 429) destacam que os nomes 

próprios podem vir acompanhados por diferentes determinantes (artigo definido, possessivo, 

demonstrativos), mas apenas nos contextos em que são realizados com o artigo definido temos 

uma leitura individualizada. Com referência à individualização dos nomes próprios e o uso do 

artigo definido, Cunha e Cintra (2017) afirmam que: 

 

[...] sendo por definição individualizante, o nome próprio deveria dispensar o 

artigo. Mas, no curso da história da língua, razões diversas concorreram para 

que esta norma lógica nem sempre fosse observada e, hoje, há mesmo grande 

número de nomes próprios que exigem obrigatoriamente o acompanhamento 

do artigo definido (CUNHA; CINTRA, 2017, p. 237)  

Carvalho (2018, p. 668) considera que a marcação geral de gênero se dá, 

preferencialmente, por artigos definidos e, segundo o modelo proposto por Kramer (2016), “o 

gênero é marcado no núcleo categorial definidor ao seu redor”. Sobre o uso do artigo, Cunha e 

Cintra (2017) defendem que: 
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[...] o artigo é um signo que exige a presença de outro (ou outros) com o qual 

se associa em sintagma: um signo dependente. Por outra parte, pertence ao 

tipo de signos que se agrupam em paradigmas ou inventários limitados, 

fechados: os signos morfológicos, cujos conteúdos – os morfemas – 

constituem o sistema gramatical, em oposição aos signos léxicos, 

caracterizados por constituírem inventários abertos, ilimitados (CUNHA; 

CINTRA, 2017, p. 220). 

Em nossa pesquisa, consideramos apenas as marcações de artigos definidos singular 

masculino “o” e feminino “a”, visto que, semântica e sintaticamente, se o núcleo categorial 

definidor é marcado por um determinante feminino, enquadra, consequentemente, o nome que 

o referencia como feminino e se o núcleo categorial definidor é marcado por um determinante 

masculino, o nome que o referencia, é, portanto, masculino (KRAMER, 2016).   

Camara Jr. (2011, [1970], p. 89) argumenta que “a indicação do gênero está expressa no 

artigo “a” para o gênero feminino e “o” para o gênero masculino” [...] em referência ao gênero, 

do ponto de vista semântico, é que o masculino é uma forma geral não marcada, e o feminino 

indica uma especialização qualquer”. Nessa mesma linha, destacamos o modelo proposto por 

Kramer54, (2016 apud CARVALHO, 2018, p. 645), abaixo reproduzido, em que, se o 

determinante é [+FEM], o nome a ele correspondente é feminino; se o determinante é [-FEM], 

o nome a ele correspondente é masculino:  

Nome social 

 

 

 

                   a    

 [determinante +FEM]      √𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑔ê𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑓𝑒𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛𝑎 

 

 

Nome social 

 

 

 

                  o    

  [determinante -FEM         √𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑔ê𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 

 

Relacionando tais conceitos teóricos às definições de identidade de gênero, e 

considerando os dados apresentados no Gráfico 2, podemos tecer as seguintes considerações: 

a) 38 participantes do gênero feminino (95%) se sentem representadas linguisticamente 

quando referenciadas pelo determinante de gênero feminino e duas participantes 

                                                 
54 Modelo de Kramer (2016), extraído de Carvalho (2018, p. 645). Carvalho (2018, p. 645) afirma que “O exemplo 

de Kramer (2016) é do espanhol, mas analisamos aqui como seu homônimo no português, o que não interfere no 

que queremos ilustrar”, afirmação essa a que, com a devida vênia, reforçamos o uso.  
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dessa categoria (5%) são indiferentes ao uso do determinante. Vale lembrar que as 

pessoas cuja autoidentidade de gênero é feminina, em nossa pesquisa, são 

participantes travestis e mulheres-transexuais, abarcadas no conceito “guarda-

chuva” de transgênero, visto que ambas as subcategorias buscam representar 

linguisticamente no seu nome social uma identidade de gênero feminina; 

b)  em relação às pessoas que se autoidentificam como homens-transexuais, 10 

participantes (100%) se sentem representados linguisticamente quando 

referenciados pelo determinante de gênero masculino; 

c) quanto ao uso de determinante masculino ou feminino por artistas drag queens, 40% 

das artistas são indiferentes, embora se observe também que essas 40% preferem ser 

referenciadas pelo determinante feminino e 20% preferem o uso de determinante 

masculino. Nesse sentido, lembramos as palavras de Jesus (2012, p. 12) acerca de 

artistas drag queens: “são transformistas que vivenciam a inversão do gênero como 

espetáculo, não como identidade de gênero”.  

 

6.2 Questões de Identidade Linguística 

 

 

6.2.1 Análise das questões morfológicas 

 Considerando os nomes coletados (Cf. Quadros 11, 12 e 13), no que tange à identidade 

morfológica entre os nomes sociais e os nomes artísticos em relação aos prenomes, os 

percentuais gerais são os constantes da Tabela 1, a seguir: 

Tabela 1 - Percentual geral de identidade morfológica entre renomeações e prenomes 

 

 

 

Identidade 

Morfológica 

Nomes 

sociais 

femininos 

Nomes 

sociais 

masculinos 

% Nomes 

sociais 

Nomes 

artísticos 

 Total geral 

Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % Quant. % 

Apresentam 

identidade 

morfológica 

14 35% 1 10% 15 30% 1 20% 16/55 29% 

Não apresentam 

identidade 

morfológica 

26 65% 9 90% 35 70% 4 80% 39/55 71% 

Subtotais 40  10  50  5  55  

     Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa 
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Considerando-se os nomes analisados (apresentados nos Quadros 11, 12 e 13), a Tabela 

1 revela que 29% das renomeações apresentam identidade morfológica com os prenomes, 

enquanto 71% não apresentam essa identidade.  

Com relação aos nomes sociais de pessoas travestis e mulheres transexuais, que adotam 

nomes sociais femininos, 65% não apresentam identidade com o prenome, ao passo que 35% 

se comportam de forma a apresentar identidade linguística com os prenomes.  

Quanto aos nomes sociais de pessoas homens-transexuais, que adotam nomes sociais 

masculinos, 90% dos nomes sociais masculinos não apresentam identidade, ao passo que 10% 

apresentam identidade linguística com os prenomes. 

Considerando-se as identidades morfológicas entre os nomes artísticos de pessoas drag 

queens e os prenomes, quatro nomes artísticos (80%) não apresentam identidade morfológica 

com os prenomes, ao passo que apenas um apresenta identidade linguística com o prenome. 

Nos Quadros 15, 16 e 17, a seguir, temos as renomeações que apresentam algum traço 

de identidade morfológica com os prenomes e que serviram de base para a nossa análise no que 

tange aos processos de formação dos nomes sociais adotados por pessoas transgêneros e dos 

nomes artísticos adotados por artistas drag queens. 

Tais traços de identidades morfológicas possibilitam a aplicação da técnica da 

comutação, visto que, conforme Zanotto (2006, p. 26), “dois elementos que não apresentam 

diferença não são dois; são um elemento comparado a ele mesmo. Por outro lado, dois 

elementos que não apresentam algum traço de identidade nada têm de comparável”.  

 

Quadro 15 - Nome social masculino que apresenta identidade morfológica com os 

prenomes no Português Brasileiro 

 

 

Prenome Feminino Nome Social Masculino 

Carla Carlos 

   Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa 
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Quadro16 - Nomes sociais femininos que apresentam identidades morfológicas com os 

prenomes no Português Brasileiro 

 

 

Prenome Masculino Nome Social Feminino 

Bruno Bruna 

Bruno Brune 

Calielton Calila 

Gabriel Gabrielle 

Fábio Fabíola 

Francisco Franciely 

Gabriel Gabriella 

Gilmar Gilmara 

Isaque Isa 

João Maria Maria 

Júlio Juliana 

Luiz Luiza 

Marcus Márcia 

Paulo Paulleth 

  Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa 

 

 

Quadro 17 – Nome artístico que apresenta identidade morfológica com os prenomes no 

Português Brasileiro 

 

Prenome Masculino Nome Artístico Feminino 

Paulo Paulleth Top Diva 

  Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa  
 

Quando da leitura conjunta dos Quadros 15, 16 e 17 e da Tabela 1, constatamos que 

apenas 15 nomes sociais e um nome artístico apresentam relação morfológica com os prenomes 

pesquisados, o que corresponde a 29% (Tabela 1) do total de nomes coletados.   

Considerando as renomeações que apresentam identidades morfológicas com os 

prenomes, a Tabela 2, a seguir, apresenta, percentualmente, os processos de formação de 

antropônimos encontrados em nossa pesquisa: 
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Tabela 2 - Percentual dos processos de formação das renomeações com identidade 

linguístico-morfológica com os prenomes 

 

 

 

 

Processo de formação dos 

nomes sociais 

 

 

 

Quant.  

Percentuais  

 

Prenome/nome 

social-nome 

artístico 

Renomeações 

com 

identidade 

morfológica 

 

Renomeações 
* 

Flexão: Realização de 

morfema flexional de 

gênero  

03 18,75% 5,45% Bruno/Bruna 

Marcus/Márcia 

Bruno/Bruna-Brune 

Derivação:  

sufixal ou sufixação 

08 50% 15% Gabriel/Gabrielle 

Fábio/Fabíola 

Gabriel/Gabriella 

Gilmar/Gilmara 

Júlio/Juliana 

Luiz/Luiza 

Paulo/Paulleth 

Paulo/Paulleth Top 

Diva 

Braquissemia Apócope 

+ 
Sufixação 

03 18,75% 5,45% Calielton/Calila 

Francisco/Franciely  

Carla/Carlos 

Apócope 01 6,25% 1,5% Isaque/Isa 

Aférese 01 6,25% 1,5% José Maria/Maria 
Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa 

*Percentuais arredondados para evitar dízimas periódicas. 

Os dados da Tabela 2 indicam que, dos processos utilizados para a formação de nomes 

sociais e artísticos coletados que apresentam relação morfológica com os prenomes, o processo 

majoritariamente utilizado é a derivação sufixal ou sufixação (50%), seguido da braquissemia 

- por apócope, por apócope + sufixação, por aférese (31,25%) e flexão de gênero (18,75%).  

 

6.2.1.1 Realização por morfema flexional de gênero 

De acordo com Camara Jr. (2011),  

 

[...] o gênero, que condiciona uma oposição entre forma masculina e forma feminina, 

tem como flexão básica para um sufixo flexional, ou desinência -a (átono final) para 

a marca do feminino. [...] Assim, o masculino e o singular se caracterizam pela 

ausência das marcas de feminino e de plural (CAMARA JR.(2011[1970], p. 84) 

(Grifos nossos).  

Em conformidade com as palavras do autor, o feminino é o responsável pela marcação 

de gênero, uma vez que o gênero masculino não tem marca morfológica. Dessa forma, a vogal 

átona final -o funciona como vogal temática do vocábulo e tem como correspondência o 
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morfema zero para o gênero, enquanto o -a (átono final) é uma oposição ao zero, marcando o 

feminino. Então, a flexão de gênero se dá com a supressão da vogal temática e o acréscimo da 

vogal -a (átona final). Em pares cuja diferença morfológica está na oposição de /o/ e /a/ finais 

átonos, tem-se morfema zero para a vogal temática “o” e morfema flexional de gênero 

representado na vogal /a/ átona final. 

Consideradas as renomeações de nomes sociais em preterição aos prenomes civis que 

apresenta identidade morfológica entre si, os dados da Tabela 2 demonstram que 18,75% das 

formações dos novos nomes se dão a partir de desinências de gênero dos prenomes dos 

participantes. Dos nomes sociais apresentados no Quadro 14, observa-se a ocorrência de 

morfema flexional de gênero na formação dos nomes sociais Bruna e Márcia, quando 

estabelecidas suas oposições com os prenomes masculinos. Aplicando-se o método da 

comutação nos vocábulos com morfema zero para o gênero, com vistas à flexão de gênero dos 

nomes encontrados, temos realizações por morfema flexionais de gênero.  O Quadro 18 

apresenta a segmentação morfológica com os dados relativos às realizações de Bruno/ Bruna. 

 

Quadro 18 - Segmentação do prenome Bruno e do nome social Bruna 

 

Vocábulo MD 

(Prefixo) 

Rz  

(Raiz) 

MD 

(Sufixo) 

VA VT MFG 

Bruno - brun - - o Ø 

Bruna - brun - - - a 

        Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa 

        Legenda: 

                MD: Morfema Derivacional  

  VA: Vogal Atemática  

  VT: Vogal Temática  

  MFG: Morfema Flexional de Gênero 

Considerando a segmentação do prenome Bruno e o nome social Bruna, disposta no 

Quadro 18, em consulta a Guérios (1981) e Oliver (2013), encontramos que o nome Bruno se 

trata, originalmente, segundo a etimologia, de um alônimo latino brunus e do germânico brun. 

A forma latina foi aportuguesada, sofrendo apagamento do morfema expressivo55 “s” e 

alçamento da vogal átona final “u” para “o”. Morfologicamente, conforme se observa no 

Quadro 18, tem sua raiz em brun-, a partir da qual se originam outras formas como Bruna, 

                                                 
55 Conforme Simões Neto (2014, p. 81), “a nomenclatura Morfema Expressivo talvez não esteja nos manuais de 

morfologia. Entretanto, no Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (2001), os étimos de canguinhas, maricas e 

traquinas referem-se ao -s final como expressivo, o que faz com que seja adotada essa nomenclatura, até mesmo 

para uma herança histórica” 
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Brune, Brunno, Brunete, Brunella, dentre outras. Trata-se de nome masculino, cuja transcrição 

fonológica é /'bɾu.no/, vocábulo paroxítono em que se observa a presença da vogal temática 

átona final “o” e a presença de morfema zero para marcação de gênero; portanto, sua formação 

de feminino de dá pela flexão de morfema de gênero feminino [+FEM]. 

Sendo assim, das segmentações morfológicas decorrentes da oposição entre o nome 

masculino Bruno e o nome social Bruna, cuja transcrição fonológica é /'bɾu.na/, observa-se a 

marcação de gênero na vogal átona final -a em oposição à vogal temática -o da sílaba final de 

Bruno. O Quadro 19 apresenta a segmentação morfológica com os dados relativos às 

realizações de Marcus/Márcia. 

 

Quadro 19 - Segmentação do prenome Marcus e do nome social Márcia 

 

Vocábulo MD 

(Prefixo) 

Rz  

(Raiz) 

MD 

(Sufixo) 

VA ME VT MFG 

Marcus - marc - u(s) s - Ø 

Marco - marc - o - - Ø 

Marcio - marci - - - o Ø 

Márcia - marci - - - - a 

        Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa 

        Legenda: 

  MD: Morfema Derivacional  

  VA: Vogal Atemática 

  ME: Morfema Expressivo 

  VT: Vogal Temática  

  MFG: Morfema Flexional de Gênero 

 

 

Considerando a segmentação do prenome Marcus e o nome social Márcia, conforme o 

Quadro 19, segundo Guérios (1981) e Oliver (2013), Marcus se trata de nome masculino de 

origem latina, sem equivalência no feminino para nomes próprios personalizados no Português 

Brasileiro, sendo, em português, uma variante de Marcos.  Morfologicamente, conforme se 

observa no Quadro 19, tem sua raiz em marc-; a partir dessa forma de base se originam outras 

formas de Português Brasileiro, como Marcus, Marcos, Marco, Marcius, Marcio, Marciano, 

Marciana, Márcia, Marciele. Nas formações do PB, esse nome sofreu transformações 

fonológicas em virtude da ocorrência da vogal “i” após a consoante “c” para o nome masculino 

Márcio, cuja transcrição fonológica é /'maR.sio/, vocábulo paroxítono terminado em vogal 

temática “o”, em que se percebe a ausência de marcação de gênero. Sua formação de gênero 

feminino se dá com marcação de gênero na vogal átona final -a em oposição à vogal temática 
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-o da sílaba final de Márcio, constituindo a forma marcada “Márcia”, cuja transcrição 

fonológica é /'maR.sia/, em que se observa a marca de gênero [+FEM]. 

 

 6.2.1.2 Realização por Derivação Sufixal ou Sufixação 

Conforme explicitado por Rocha (2008, p. 103), a derivação sufixal “consiste na 

anexação de um sufixo a uma base” e apresenta “uma relação de regularidade que se estabelece 

entre uma base e um produto” e, segundo Monteiro (2002 [1944], p. 142), na sufixação “o 

vocábulo primitivo aumenta seu volume fonético”. Como processo de formação de nomes 

próprios, ainda segundo Monteiro (2002 [1944], p. 206), a sufixação “se caracteriza pela 

anexação, em especial, de diminutivos aos nomes personativos”. Nessa visão, a sufixação em 

nomes próprios se caracterizaria pela anexação de partículas, principalmente de diminutivos, a 

nomes designativos, o que aproxima o léxico antroponímico e o léxico comum. 

Consideradas as renomeações de nomes sociais em preterição aos prenomes civis que 

apresentam identidade morfológica entre si, os dados da tabela 2 demonstram que 50% das 

formações se dão a partir de sufixação à forma de base. Em nosso corpus, encontramos 

sufixação por morfemas aditivos “+a”, “+la”, “+ana”, “+ete” e “+e”. 

 

a) Sufixação em “+a” 

Dos nomes sociais e artísticos analisados, observamos a ocorrência de derivação sufixal 

ou sufixação na formação dos nomes sociais femininos nos pares Gabriel/Gabriella, Luiz/Luíza, 

Gilmar/Gilmara, Fábio/Fabíola, Júlio/Juliana e Paulo/Paulleth, bem como na formação do nome 

artístico Paulo/Paulleth Top Diva, quando estabelecidas suas oposições com os prenomes 

masculinos.   

Sobre a formação de femininos a partir de nomes atemáticos, Camara Jr. (1970, p. 85) 

afirma que “a ausência da vogal temática cria as formas que podemos chamar atemáticas e se 

circunscrevem aos oxítonos em -á, -é, ou -ê, -ó, ou -ô, -u e –i”; em consonância, temos a 

afirmação de Bechara (2015, p. 142) de que “na manifestação do feminino, aos nomes 

terminados em vogal atemática -s, -l e -z, acrescenta-se “a” sem qualquer alteração 

morfofonêmica” configurando, assim, formação por acréscimo à direita da forma base, 

portanto, sufixação. Tais afirmações se somam ao seguinte argumento de Villalva (1994, p. 

143): “todos os afixos de flexão são sufixos”, mas “nem todos os sufixos são afixos de flexão”. 

A respeito da formação do feminino pela sufixação do morfema de gênero feminino -a, 

Soledade (2012) nos lembra que tal processo de formação 
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[...] tem sido tratado como morfema flexional de gênero; contudo a revisão 

desse posicionamento teórico já vem sendo apontada por autores mais 

contemporâneos, como Sandmann (1991), Rocha (1998) e Bosque e Demonte 

(2003). Estes últimos parecem retratar uma postura mais recorrente de 

aceitação do -a como morfema derivacional na tradição linguística espanhola. 

Considerando a assistematicidade e irregularidade dos processos de marcação 

do gênero em português, assumimos o morfema -a, que atribui valor 

semântico ‘feminino’ aos vocábulos aos quais se agrega, como morfema 

derivacional e, portanto, sufixo (SOLEDADE, 2012, p. 329). 

 É sabido que no PB somente os fonemas consonantais /l/, /r/, /s/ e /N/ podem ocupar a 

posição de final de sílaba e, segundo Camara Jr. (2011 [1970], p. 58), “quando a consoante 

aparentemente pós-vocálica está em posição final de vocábulo, é pacífica a admissão de uma 

vogal formando nova sílaba”, resultando em um acréscimo morfológico.  

O Quadro 20 apresenta a segmentação morfológica com os dados relativos às 

realizações dos pares Gabriel/Gabriella-Gabrielle. 

 

 

Quadro 20 - Segmentação do prenome Gabriel e dos nomes sociais Grabriella e Gabrielle 

 

     Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa 

     Legenda: 

            MD: Morfema Derivacional  

            VA: Vogal Atemática 

            VT: Vogal Temática  

            MFG: Morfema Flexional de Gênero 

            * tomado aqui apenas para demonstrar a raiz na formação de hipocorístico 

 

Considerando a segmentação dos pares Gabriel/Gabriella-Gabrielle, disposta no Quadro 

20, etimologicamente, conforme Guérios (1981) e Oliver (2013), o nome Gabriel tem sua 

origem nos hebraicos gueber (homem) e el (Deus). Morfologicamente, é um nome atemático, 

cujo radical é gab- acrescido do morfema derivacional -riel, compondo Gabriel, cuja transcrição 

fonológica é /ga.bɾi.’Ɛw/; a formação do feminino se dá com o acréscimo da vogal -a (Cf. 

estudos de Camara Jr. e Bechara). Com esse acréscimo, se tem o feminino Gabriela, cuja 

representação fonológica é /ga.bɾi.'Ɛ.la/.  Gabriele é uma variante do feminino e na nossa 

Vocábulo MD 

(Prefixo) 

Rz  

(Raiz) 

MD 

(Sufixo) 

VA VT MG 

Gabriel - gab riel e - - 

Gabriella - gab riella e - a 

Gabrielle - gab rielle e - e (a) 

Gabriela - gab* i i - - 
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amostra apresenta a duplicação gráfica da lateral /l/ (Grabielle) e temos conhecimento de outras 

variantes ortograficamente estilizadas como Gabriely (Cf. amostra de nomes artísticos) e 

Gabrielly.  

Das segmentações decorrentes das oposições entre o nome Gabriel e os nomes sociais 

Gabriella e Gabrielle, observamos a sufixação e a marcação de gênero feminino através do 

acréscimo da vogal átona final à raiz, bem como a reestruturação silábica, que culmina com a 

mudança de posição da consoante “l” de coda para onset. No caso em tela, observa-se, ainda, 

em “Gabriella” a duplicação da consoante “l”, como efeito de estilização, sem a ocorrência de 

alteração fonológica e o uso de variante do nome Gabriela na formação do nome social 

Gabrielle.  

Na Figura 4, descrevemos a reestruturação silábica do prenome Gabriel, cuja estrutura 

é (CV.CCV.Vc), para a renomeação do nome social Gabriella, cuja estrutura silábica é 

(CV.CCV.V.CV): 

 

Figura 4 - Reestruturação silábica do prenome Gabriel e do nome social Gabriella 

 

 
Fonte: Elaboração da autora 
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O Quadro 21 apresenta a segmentação morfológica com os dados relativos às 

realizações do par Luiz/Luíza: 

 

 

Quadro 21 - Segmentação do prenome Luiz e do nome social Luíza 

 

Vocábulo MD 

(Prefixo) 

Rz 

(Raiz) 

MD 

(Sufixo) 

VA ME VT MG 

Luis(z)  - luis  - i(s) s - - 

Luis(z)a  - luis  a   - a 

       Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa 

       Legenda: 

            MD: Morfema Derivacional  

           VA: Vogal Atemática 

           ME Morfema Expressivo 

           VT: Vogal Temática  

           MFG: Morfema Flexional de Gênero 

 

Considerando a segmentação do par Luíz/Luíza, representada no Quadro 21, 

etimologicamente, segundo Guérios (1981) e Oliver (2013), o nome Luís tem origem no nome 

francês Louis derivado do germânico lud. Morfologicamente, trata-se de um nome atemático 

cujo radical é Luis; a formação de feminino ocorre pela sufixação da vogal átona final -a, de 

acordo com Camara Jr. (2011 [1970]) e Bechara (2015). Tal acréscimo se comporta 

morfologicamente de forma a ocasionar mudança na estrutura silábica. 

Morfológica e fonologicamente, o nome masculino Luís, cuja representação fonológica 

é /lu'iS/, sofreu reestruturação silábica da consoante /s/ em posição de coda para a consoante 

fricativa /z/, em posição de onset, formando o feminino Luísa, cuja representação fonológica é 

/lu'i.Za/, bem como sua variante Luíza.  

Das segmentações decorrentes das oposições entre o nome masculino Luíz e o nome 

social Luíza, observam-se a sufixação e a marcação de gênero feminino através do acréscimo 

da vogal átona final à forma de base.  

Na Figura 5, a seguir, descrevemos a reestruturação silábica do prenome Luíz, cuja 

estrutura é (CV.VC), para a renomeação do nome social Luíza, cuja estrutura silábica é 

(CV.V.CV): 
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Figura 5 - Reestruturação silábica do prenome Luíz e do nome social Luíza 

 

 

 
  Fonte: Elaboração da autora 

 

O Quadro 22 apresenta a segmentação morfológica com os dados relativos às 

realizações do par Gilmar/Gilmara: 

 

Quadro 22 - Segmentação do prenome Gilmar e do nome social Gilmara 

 

Vocábulo MD 

(Prefixo) 

Rz  

(Raiz) 

MD 

(Sufixo) 

VA VT MG 

Gilmar - gil mar a - - 

 

Gilmara - gil mara a ë a 

 

       Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa 

       Legenda: 

             MD: Morfema Derivacional  

             VA: Vogal Atemática 

             VT: Vogal Temática  

              MFG: Morfema Flexional de Gênero 

 

Considerando a segmentação do par Gilmar/Gilmara, representada no Quadro 22, o 

prenome Gilmar tem origem, segundo Guérios (1981), no germânico Agilmar, embora, segundo 

Olivier (2013), a origem não possa ser precisada.  Etimologicamente, segundo os autores, é 

formado pela composição de agil e mar. Trata-se, morfologicamente, de um nome atemático, 

formado a partir da justaposição dos radicais gil e mar; a formação de feminino ocorre pela 
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sufixação da vogal átona final -a. Tal acréscimo se comporta morfologicamente de forma a 

ocasionar mudança na estrutura silábica. 

Morfológica e fonologicamente, o nome masculino Gilmar, cuja representação 

fonológica é /giw.'maR/, sofre reestruturação silábica da consoante /r/ em posição de coda, para 

a posição de onset, formando o feminino Gilmara, cuja representação fonológica é /Ʒiw.'ma.ra/. 

Das segmentações decorrentes das oposições entre o nome masculino Gilmar e o nome 

social Gilmara, observam-se a sufixação e a marcação de gênero feminino através do acréscimo 

da vogal átona final à raiz.  

Na Figura 6, descrevemos a reestruturação silábica do prenome Gilmar, cuja estrutura é 

(CVC.CVC), para a renomeação do nome social Gilmara, cuja estrutura silábica é 

(CVC.CV.CV): 

 

Figura 6 - Reestruturação silábica do prenome Gilmar e do nome social Gilmara 

  

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

b) Sufixação em “+la”, “+ana”, “+ete” e em “+e” 

Em relação às renomeações para nomes sociais femininos dos pares Fábio/Fabíola, 

Júlio/Juliana e à renomeação para o nome social e artístico do par Paulo/Paulleth, observamos 

derivação sufixal pelos sufixos “+(l)a”, “+ana” e “+ete”. 

O Quadro 23, a seguir, apresenta a segmentação morfológica com os dados relativos às 

realizações do par Fábio/Fabíola: 
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Quadro 23 - Segmentação do prenome Fábio e do nome social Fabíola 

 

Vocábulo MD 

(Prefixo) 

Rz 

(Raiz) 

MD 

(Sufixo) 

VA VT MG MFG 

Fábio - fabi - - o Ø Ø 

Fábia - fabi - - - - a 

Fabíola - fabi ola - - - - 

       Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa 

       Legenda: 

             MD: Morfema Derivacional  

            VA: Vogal Atemática 

            VT: Vogal Temática  

            MFG: Morfema Flexional de Gênero 

 

Considerando a segmentação do par Fábio/Fabíola, que em nosso corpus é encontrado 

em uma ocorrência, o prenome Fábio, segundo Guérios (1981) e Oliver (2013), tem etimologia 

no latim fabius, derivado do nome comum romano faba (plantador de fava). A forma latina foi 

aportuguesada, sofrendo apagamento do morfema expressivo -s e alçamento da vogal átona 

final -u para -o. 

 Morfologicamente, conforme se observa no Quadro 23, trata-se de um nome temático 

cujo radical é fabi e a partir dessa base se originam formas como Fábia, Fabian, Fabiano, 

Fabiana dentre outras. Trata-se de nome masculino em que se observa a presença da vogal 

temática átona final -o e a presença de morfema zero para marcação de gênero; sua formação 

de feminino se dá com a flexão de morfema de gênero feminino [+FEM], ou seja, a supressão 

da vogal temática -o, seguida de sufixação da vogal átona final -a na formação do feminino 

Fábia.  

Nos termos da flexão de gênero propostos por Camara Jr. (1973), o que se configura é 

a marcação de gênero feminino em oposição à forma não marcada.  No entanto, na formação 

do nome Fabíola, o processo se configura pela sufixação do morfema de gênero “+a” à forma 

de base Fabi, antecedido da consoante de ligação56 “l”, consistindo em uma epêntese, que é a 

inserção de fonema no meio de um vocábulo, com vista à eufonia57.  Tal acréscimo se ocasiona 

mudança na estrutura silábica. 

                                                 
56 Segundo Bechara (2015, p. 356), são consoantes desprovidas de significado que, na formação das palavras, se 

intercalam para facilitar a pronúncia ou evitar o hiato. Segundo Dubois e. al. (2014 [1978], p. 352) “chama-se 

ligação, a inserção entre dois fonemas vocálicos de um elemento consonantal de apoio (consoante ou glide)”. 

Conforme os autores, também podem ser chamados de interfixos, denominação adotada por Y. Malkiel, e não 

devem ser confundidos com infixos, em vista da sua ausência de significação. 
57 Segundo Dubois et. al. (2014 [1978], p. 237) e Monteiro (2011, p. 138) é a qualidade de som agradável à audição 

“em virtude da natureza dos seus fonemas e da fluidez com que se coarticulam” 
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Fonologicamente, a forma não marcada Fábio tem sua representação fonológica em 

/'fa.bi.o/, enquanto, no feminino, a forma de base sofre flexão de gênero. No que tange ao nome 

social em tela, o feminino Fabíola tem sua representação fonológica em /fa.'biʊ.la/, em que se 

observa a formação de vocábulo trissílabo paroxítono. Na Figura 7, descrevemos a 

reestruturação silábica do prenome Fábio, cuja estrutura é (CV.CVV), para a renomeação do 

nome social Fabíola, cuja estrutura silábica é (CV.CVV.CV): 

 

Figura 7 - Reestruturação silábica do prenome Fábio e do nome social Fabíola 

 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

O Quadro 24, a seguir, apresenta a segmentação morfológica de Júlio(a) e Juliano(a): 

Quadro 24 - Segmentação dos prenomes Júlio/Juliano e dos nome sociais Júlia/Juliana 

 

Vocábulo MD 

(prefixo) 

Rz 

(Raiz) 

MD 

(Sufixo) 

VA VT MG MFG 

Julio - juli - - o Ø Ø 

Julia - juli - - - - a 

Juliano - juli ano a o Ø Ø 

Juliana - juli ana a - - Ø 

      Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa 

      Legenda: 

           MD: Morfema Derivacional  

           VA: Vogal Atemática 

           VT: Vogal Temática  

           MFG: Morfema Flexional de Gênero 
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Considerando a segmentação do par Júlio/Juliana, que em nosso corpus é encontrado 

em uma ocorrência, temos que o prenome Júlio, segundo Guérios (1981) e Oliver (2013) tem 

origem no nome latim julius. A forma latina foi aportuguesada, sofreu apagamento do morfema 

expressivo -s e alçamento da vogal átona final -u para -o. 

 Morfologicamente, conforme se observa no Quadro 24, trata-se de um nome temático 

cujo radical é juli e a partir dessa base se originam formas como Julia, Julian, Juliano, Juliana, 

dentre outras. Trata-se de nome masculino em que se observa a presença da vogal temática 

átona final -o e a presença de morfema zero para a forma não marcada; a formação de feminino 

se dá pela flexão de morfema de gênero feminino [+FEM], com a supressão da vogal temática 

-o, seguida de sufixação da vogal átona final -a na formação do feminino Júlia. Nos termos da 

flexão, o que se configura é a marcação do feminino em oposição à forma não marcada. 

Na formação do nome Juliana, o processo se configura por flexão de gênero ao nome 

masculino Juliano que, segundo Guérios (1981), tem origem no nome latim Julianus e no PB 

se deriva de Júlio, pela sufixação do morfema +ano à forma de base juli. Tal acréscimo provoca 

mudança na estrutura silábica na renomeação de Júlio para Juliano, sendo que tanto em Júlio 

quanto em Juliano, a formação de feminino se dá por flexão de gênero.  

Fonologicamente, o prenome Júlio, que em nossa pesquisa é o prenome de oposição ao 

nome social Juliana, tem sua representação fonológica em /'ju.ʎjo/, enquanto o nome social 

feminino Juliana tem sua representação fonológica em /Ju.li.'aN.na/. A Figura 8 descreve a 

reestruturação silábica do prenome Júlio, cuja estrutura é (CV.CVV), para a renomeação do 

nome social Juliana (CV.CV.VC.CV): 

 

Figura 8 - Reestruturação silábica do prenome Júlio e do nome social Juliana 

 

 
  Fonte: Elaboração da autora 
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O Quadro 25, abaixo, apresenta a segmentação morfológica com os dados relativos às 

realizações do par Paulo/Paulete-Paulleth: 

 

Quadro 25 - Segmentação do prenome Paulo e do nome social/artístico Paulleth 

 

Vocábulo MD 

(Prefixo) 

Rz  

(Raiz) 

MD 

(Sufixo) 

VA VT MFG 

Paulo - paul - - o Ø 

Paula - paul - - - e 

Paulete - paul ete e e - 

      Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa 

      Legenda: 

           MD: Morfema Derivacional  

           VA: Vogal Atemática 

           VT: Vogal Temática  

           MFG: Morfema Flexional de Gênero 

 

 

Na Figura 9, descrevemos a reestruturação silábica do prenome Paulo, cuja estrutura é 

(CVV.CV), para a renomeação do nome social/artístico Paulleth, cuja grafia usual no Português 

Brasileiro é Paulete, de estrutura silábica em (CVV.CV.CV): 

 

Figura 9 - Reestruturação silábica do prenome Paulo e do nome social/artístico Paulete 

 

 

 
                    Fonte: Elaboração da autora 
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Considerando a segmentação do prenome Bruno e o nome social Brune, que em nosso 

corpus é encontrado em uma ocorrência, conforme já expusemos anteriormente, a formação do 

feminino se dá por flexão de gênero ou com a supressão da vogal temática e o acréscimo da 

vogal -a (átona final), constituindo a forma flexionada para gênero Bruna.  

No caso em análise, o processo de formação se dá a partir da supressão da vogal temática 

-o, seguida de acréscimo de vogal atemática -e. Tal ocorrência sugere, a priori, uma forma não 

marcada para gênero, uma vez que, segundo as lições de Camara Jr. (2011 [1970], p. 85) “a 

ausência da vogal temática cria as formas que podemos chamar atemáticas e se circunscrevem, 

a rigor, aos oxítonos em -á, -é, ou -ê, -ó, ou -ô, -u e –i”.   

No entanto, quando tomamos por base o plano sintático, temos que o nome Brune 

comporta determinantes de ambos os gêneros. Dessa forma, Brune se trata de um nome que 

apresenta gênero neutro (categoria de gênero não comportada pela Gramática Normativa da 

Língua Portuguesa), sendo o gênero de seres animados marcado pelo determinante no plano 

sintático.  

Somado a isso, temos, excepcionalmente, a resposta da participante à pergunta Qual a 

inspiração para a escolha do seu nome social? em que obtivemos como resposta: “uma suposta 

neutralidade do meu nome”. Quanto à pergunta Em relação ao uso do determinante que 

antecede o seu nome social, você se sente... a participante respondeu: “representada quando as 

pessoas ‘me’ tratam no feminino, usando o determinante ‘a’”.  

Kramer (2016) nos diz que o gênero estaria marcado no núcleo categorial definidor n ao 

seu redor, em [+FEM] e [-FEM] e Sedrins (2017, p. 242) afirma que “os nomes próprios no PB 

podem vir acompanhados por diferentes determinantes, mas apenas nos contextos em que são 

realizados com o artigo definido temos uma leitura individualizada”. Em consonância aos 

ensinamentos dos referidos autores, deduzimos que o nome social Brune, aqui em foco, trata-

se de um nome feminino, uma vez que, no plano sintático, se faz anteceder por núcleo definidor 

[+FEM], sendo formado a partir da sufixação da vogal atemática e à forma de base brun. 

 

6.2.1.3 Realização por braquissemia 

Consideradas as renomeações de nomes sociais em preterição aos prenomes civis que 

apresentam identidade morfológica entre si, os dados analisados na Tabela 2 demonstram que 

31,25% se dão a partir de processos que envolvem braquissemia, que pode coocorrer com o 

processo de sufixação de morfemas a hipocorísticos, ou ainda, pelo apagamento de morfemas 

ou vocábulos inteiros, a partir de aférese.  
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 A braquissemia é o processo de emprego de parte do vocábulo pelo vocábulo inteiro e 

se realiza por apócope, aférese e síncope. Na formação de nomes personativos, é um recurso 

muito utilizado para a formação de hipocorísticos, que são nomes afetivos atribuídos em 

substituição ao prenome. Vale lembrar que a braquissemia não é “a regra” para a formação de 

hipocorístico, visto que estes se realizam também por acréscimos mórficos. 

  Nos estudos antroponímicos, a exemplo do desenvolvido por Macedo (2015), 

observamos que, sobre formação de antropônimos por braquissemia, o autor não teve por 

objetivo analisar a identidade de gênero no sujeito nomeado.  Nossa pesquisa, todavia, observa 

a ocorrência do fenômeno da braquissemia para expressar linguisticamente uma identidade de 

gênero oposta ao nome atribuído ao nascimento, conforme se conclui da relação entre o 

prenome Isaque, cuja representação fonológica é /i.'za,ki/ e o nome social Isa, cuja 

representação fonológica é /'i.za/.  

  Da consulta ao Quadro 14, observamos que a identidade de gênero da participante é 

marcada pelo uso morfossintático do artigo definido feminino “a”. Também em consulta aos 

dicionários antroponímicos que sustentam a vertente antroponímica desta pesquisa, vimos que 

o prenome Isaque aparece como variante de Isaac, Isaco, Isacco, Isac, enquanto o hipocorístico 

Isa aparece como abreviatura de Isolda e Isabel.   A priori, morfologicamente, Isolda e Isabel 

são nomes, respectivamente, feminino e masculino.  Então, o prenome Isabel é um forma não 

marcada, haja vista a vogal temática /E/ em posição final, a exemplo de Gabriel. Para nomes 

desse tipo, as formas femininas se dão pela sufixação do marcador de gênero -a e a 

desvocalização da glide /w/ em posição de coda para o fonema lateral /l/ em onset, originando 

formas marcadas como Isabela e Gabriela. Todavia, o uso e a origem etimológica do nome 

Isabel o consagraram como nome predominante feminino.  

Conforme Monteiro (2002 [1944], p. 206), a braquissemia é muito usada na formação 

de hipocorísticos e muitos se tornam verdadeiros prenomes. No que tange aos nomes coletados 

em nossa pesquisa, observamos que o processo de braquissemia aparece como formador de 

hipocorístico que se torna prenome e que se associa à sufixação para formar nomes personativos 

diferentes de hipocorísticos.  

A exemplo, nossos dados mostram a formação do hipocorístico Isa, a partir do processo 

de braquissemia por apócope, resultante da perda vocabular final do prenome Isaque. Há, ainda, 

o acréscimo de morfema aditivo a hipocorístico originado por braquissemia, conforme 

constatamos no par Calielton/Calila, formado pelo hipocorístico Cali, seguido de sufixação por 

morfema aditivo -ila e em Francisco/Franciele/Franciely, formado pelo hipocorístico Franci, 

seguido do morfema aditivo -ele, compondo Franciele e a sua variante estilizada Franciely. 
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Também encontramos a transformação de forma marcada em gênero para forma não 

marcada, como no par opositivo Carla/Carlos. Percebe-se, nessa formação, o uso da 

braquissemia por apócope, que ocasiona o apagamento final da forma marcada Carla e a 

sufixação do morfema aditivo +o(s) à forma de base, originando a forma não marcada para 

gênero como Carlos e sua variante Carlo.  

Por fim, conforme exposto em nosso aporte teórico, os processos de formação de 

palavras na língua portuguesa são a derivação e a composição. No primeiro, um radical se junta 

a afixo(s) para formar nova palavra e, no segundo, dois radicais se juntam para formar nova 

palavra, a partir dos processos de aglutinação (que ocasiona perda fonética) e de justaposição 

(em que não há perda fonética e os dois termos conservam suas estruturas). Em ambos os casos, 

embora formada a partir de duas bases, a palavra composta adquire novo significado.  

Souza (2009) estudou a formação de nomes compostos personativos e a formação de 

nomes compostos simples e, à semelhança de Monteiro (2002 [1944]), concluiu que os 

comportamentos de ambos se assemelham. Utilizando critérios morfológicos e sintáticos, 

Souza (2009, p. 131) observou que, no caso da composição de nomes simples, a composição 

morfológica pode ser definida como "um processo de formação de palavras que pode dar origem 

a uma estrutura de modificação, por adjunção à esquerda, sendo binárias e tendo o núcleo à 

direita", formando-se a partir de combinação de classes gramaticais “S (substantivo) +S / S+A 

(adjetivo) / A+S / V (verbo) + S / S+V / S+de+S”. A composição sintática pode ser definida, 

segundo Souza (2009, p.131) como "uma estrutura coordenada por conjunção (adjunção 

simétrica), em que é possível admitir que todos os radicais coordenados pertencem a uma 

mesma categoria sintática". 

A autora ressalta que, em virtude do esvaziamento semântico sofrido pelos 

antropônimos, posição também defendida por Lopes (2018), Dick (2001) e Marcato (2009), a 

sua composição a partir de mais de uma base não se configura como mudança de significado, 

razão pela qual os nomes compostos não figuram em dicionários, ainda que antroponímicos, 

como se observa na maioria dos nomes simples.  

A partir dessa interpretação, a autora ressalta que os antropônimos compostos são, na 

verdade, nomes duplos, por dois motivos: 

 

[...] primeiro, nada impede que todos os antropônimos de uma língua sejam 

duplos, contudo, não parece ser plausível que todos os nomes comuns de uma 

língua sejam formados por composição; nem sempre os nomes próprios 

duplos representam uma ideia única é autônoma Além disso, não se pode 

propor que os chamados nomes duplos sejam dicionarizadas, enquanto os 

nomes comuns compostos, em sua maioria, o são (SOUZA, 2009, p. 133) 
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  Em nossa pesquisa, encontramos o prenome duplo João Maria, formado do prenomes 

João e Maria. Em consulta ao dicionário antroponímico de Oliver (2013), constatamos que o 

prenome João se trata de um nome masculino e, conforme as lições de Camara Jr. (2011 [1970], 

p. 90), é forma não marcada, apresenta travamento nasal em -ão e, na formação para o feminino, 

o travamento nasal pós-vocálico é transferido para a sílaba seguinte como consoante /n/ para, 

então, sofrer o acréscimo da desinência de gênero, formando o feminino Joana.  O prenome 

Maria é feminino formado a partir da flexão de gênero da forma não marcada Mário. O primeiro 

prenome carrega, no plano sintático, a marca de gênero do determinante “o” [-FEM] e que o 

segundo prenome traz, também no plano sintático, a marca de gênero do determinante “a” 

[+FEM] (KRAMER, 2016).  

A partir disso, temos duas opções para marcar o gênero:  

(i) por apagamento da forma [-FEM], mantendo-se a forma [+FEM] na renomeação 

de João Maria para Maria e a transformação de um prenome duplo masculino 

para um prenome simples feminino; ou 

(ii) a partir da mudança de posição sintática da forma [+FEM] para a posição de 

primeiro prenome, e da forma [-FEM] para a posição de segundo prenome que 

forma o nome duplo feminino Maria João. Deduzimos, então, que a participante, 

para se desvencilhar do gênero masculino, opta pelo apagamento da forma não 

marcada [-FEM], representada no primeiro prenome João.  

 

6.2.2 Análise das questões ortográficas: nomes usuais e não usuais no PB  

Conforme já apresentado, 71% das renomeações, em nossa pesquisa, não apresentam 

identidade morfológica com os nomes prenomes. Quando consideradas as renomeações para 

nomes sociais, os percentual é de 70%; e se acentua ainda mais quando consideradas as 

renomeações para nomes artísticos, atingindo 80%.  

O Quadro 26, a seguir, apresenta os nomes sociais e artísticos que não apresentam 

identidade morfológica com os prenomes no Português Brasileiro: 

 

 

 

 

 

 



146 

 

Quadro 26 - Nomes sociais e artísticos que não apresentam identidades morfológicas com os 

prenomes no Português Brasileiro 

 

Continua na próxima página 

Prenome Masculino Nome Social Feminino 

Sandro Carol  

Joel Ferrari 

Maria Giu 

Ricardo Grampola 

Walter Juliana 

José Kamille 

Plínio Karen 

Antonio Kelly 

Jorge Kelly 

Israel Larissa 

Francisco Lectícia 

Robson Lorrayne 

André  Melissa 

Átila Monique 

Anderson Monique 

Mateus  Paola 

Derek Quety 

Jorge Renata 

Pedro Sabrina 

Carlos Samyra 

Jonas Shayara 

Claudio Úrsula 

Hudson Úrsula 

Anderson Renato 

Marcelo Beatriz 

Raimundo Yara 
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Prenome Feminino Nome Social Masculino 

Thaís Arthur 

Elciclene Derek 

Hellen Fellipe 

Erica Henrique 

Mical 58 Joshua 

Bheatriz Júlio 

Thais Nicholas 

Karine Nycolas 

Geovanna Pedro 

Prenome Nome Artístico 

Ítalo Alessia Gioia 

Alexandre Ariella Fernanda 

Ronilson    Gabriely Facchini 

Welisson Potty Paolla Palloma 

Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa. 

Levando em consideração os traços de identidades e diferenças entre as renomeações e 

os prenomes constantes do Quadro 26, em termos morfofonológicos, as renomeações não 

guardam traços de identidade com os prenomes. Nesse viés, há que se considerar as lições de 

Zanotto (2006, p. 26), segundo o qual, “dois elementos que não apresentam algum traço de 

identidade nada têm de comparável”. A partir dessas considerações destacamos que a ausência 

de traços de identidade impossibilita a aplicação da técnica de comutação entre os pares. 

Dada a impossibilidade comparativa em relação às renomeações que não guardam traços 

identitários com os prenomes, os nomes sociais e artísticos apresentados no Quadro 26 não os 

analisamos morfologicamente em correlação com os prenomes coletados, entretanto foram 

objeto de análise ortográfica e análise fonológica. Adotamos por parâmetro comparativo os seus 

prenomes ou variantes dicionarizadas em eventual uso no PB e sob a perspectiva de novas 

criações ou origem estrangeira. 

                                                 
58 *Trata-se de nome próprio personativo não dicionarizado, mas em uso. Aparece disponível em 

www.ibge.gov.br/nomes como um nome personativo unissex, terminologia que esta autora considera 

inadequada, visto o nome refletir o gênero e não propriamente o sexo do(a) nomeado(a). 

 

http://www.ibge.gov.br/nomes
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Os nomes sociais (Quadros 11 e 12) e artísticos (Quadro 13) que compõem o nosso 

corpus foram consultados, em primeiro momento, no Dicionário etimológico de nomes e 

sobrenomes (GUÉRIOS, 1981), no Dicionário de nomes: todos os nomes do mundo (OLIVER, 

2013) e, por fim, no endereço eletrônico www.ibge.gov.br, no ambiente da plataforma Nomes 

do Brasil. Os nomes dispostos apenas nesse ambiente virtual não foram considerados como 

dicionarizados. Destacamos que alguns nomes não constam dos referidos dicionários e 

plataforma, o que, à priori, pressupomos se tratarem de novas criações ou de nomes que ainda 

não se popularizaram no arcabouço antroponímico brasileiro.  

Sobre ortografia, tomemos as lições de Pasques (1996): 

 

[...] a ortografia é a forma visível e duradoura das palavras; a pronúncia é 

apenas sua expressão articulada, o acento que varia segundo as épocas, os 

lugares e as pessoas. E conserva sempre um caráter e uma fisionomia de 

família que ligam as palavras à sua origem e as trazem de volta ao seu 

verdadeiro sentido (PASQUES, 1996, p. 37). 

 

 Vale também lembramos Cagliari (1999, p. 19), para quem a finalidade da ortografia é 

“permitir a leitura e neutralizar a variação linguística no nível do léxico no momento em que e 

realizada” e também o que nos diz Massini-Cagliari (1999, p. 30) sobre o ato de escrever 

ortograficamente: “escolher uma única forma para as palavras de uma língua, 

independentemente de quantas pronúncias diferentes possam estar ligadas a elas. A escolha de 

qual seja a forma ortográfica de cada palavra é, em geral, arbitrária”. A esse respeito, Sabóia 

(1998) apresenta o estatuto da variação ortográfica. Para o autor, 

 

[...] a variação ortográfica é dada pela diferença mínima, não-distintiva, entre 

significantes e uma completa identidade de significados, tendo em vista a 

representação escrita da língua como em ‘acto’ e ‘ato’ (substantivos). Logo, o 

estatuto da variação ortográfica é dado pela variação da forma escrita, ou seja, 

do significante gráfico, tendo em vista as formas consideradas corretas, sob a 

perspectiva oficial (SABÓIA, 1998, p. 282 apud SOUZA, 2006, p. 34). 

 

 

Sabóia (apud SOUZA, 2006, p. 34) apresenta as terminologias “variante ortográfica” e 

“variante ortográfica propriamente dita”, explicando explica a tênue diferença entre ambas. 

Segundo a autora, variante ortográfica trata-se de “vocábulos que apresentam variação de um 

ou dois segmentos, no máximo, alterando o significante, sem alterar o significado” como em 

catorze e quatorze. Caso haja alteração no significado, segundo Souza (2006, p. 34) temos “uma 

variante ortográfica propriamente dita” como em “cota” e “quota”. Sem entrar nessa 

terminologia, Dubois et al. (2014 [1978], p. 569), citando Hjelmslev, conceituam o termo 
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variante como “uma forma de expressão diferente de outra quanto à forma, mas que não acarreta 

mudança de conteúdo em relação a essa outra”, explicando que:  

[...] se duas unidades linguísticas (fonema ou morfema) figuram no mesmo 

ambiente (fonológico ou morfológico) e se elas podem ser substituídas uma 

pela outra sem que haja uma diferença no sentido denotativo da palavra ou 

frase, então os dois fonemas ou os dois morfemas são variantes livres. 

(DUBOIS et al., 2014 [1978], p. 568).  

 

Dessa forma, os nomes coletados em nossa pesquisa foram tomados em sua forma 

ortográfica. Para tanto, tomamos por base os estudos dos autores citados e também as palavras 

de Mexias-Simon e Oliveira (2004), para quem os nomes próprios personativos são vazios de 

significado e contêm apenas uma forma que constitui o seu significante, se assemelhando aos 

dêiticos, que apenas referem.  

Assim, considerando-se a ortografia das renomeações, os nomes sociais e artísticos 

foram considerados nas categoria “Usuais no PB” e “Não usuais do PB”. 

 A categoria “Usuais do PB”, segundo Macedo (2015, p. 75) se refere a “prenomes que, 

mesmo tendo uma origem etimológica incerta, são populares e utilizados por brasileiros com 

naturalidade”. Dividimos essa categoria nas seguintes subcategorias: 

 dicionarizado - nomes consagrados pelo PB e utilizados com naturalidade por 

brasileiros e sem referência a outras línguas;  

 variante dicionarizada - nomes dicionarizados ou já popularizados que seguem 

ortografia padrão do PB, mas que diferem no contexto fonológico; 

 ortografia estilizada - nomes dicionarizados ou já popularizados que seguem 

ortografia padrão do PB  mas que adotam ortografias estilizadas embora 

mantenham o mesmo padrão fonológicos dos prenomes dicionarizados ou já 

popularizados.  

 

A categoria “Não usuais no PB”, foi dividida nas seguintes subcategorias: 

 nova criação - prenomes não dicionarizados e não popularizados no PB; 

 origem estrangeira - nomes cujo padrão ortográfico não correspondem ao 

padrão ortográfico do PB sendo, possivelmente, importados de outras línguas.  

 

Conforme demonstramos no Quadro 27, a seguir, alguns processos são coocorrentes: 
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Quadro 27 - Amostragem de nomes “Usuais no PB” e “Não usuais no PB” 

 

 

 

Nome Social 

Feminino 

Usuais no PB Não usuais no PB 

Dicionarizado Variante 

dicionarizada 

Ortografia 

estilizada 

Nova 

criação 

Origem 

estrangeira 

Beatriz * X     

Bruna * X     

Gabrielle **   X   

Carol * X     

Fabíola * X     

Gilmara * X     

Isa * X     

Juliana (2) ** X     

Karen ** X Caren ** X X   

Kelly (2) ** X Quele ** X X   

Larissa * X     

Márcia ** X     

Maria * X     

Melissa * X     

Monique (2)** X     

Renata (2) * X     

Sabrina * X     

Úrsula (2) * X     

Samyra ** Samira *  X    

Paola ***     X 

Lectícia *** Letícia *  X   

Giu (NE) Gil * X       

Franciely ** X Franciele X  X   

Luiza*** Luísa ** X    

Yara ** X  X   

Gabriella Gabriela *  X   

Lorrayne Lorraine **  X    

Kamille  Camile **  X   

Brune ***    X  
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 Fonte: Elaboração da autora com base em dados da pesquisa. 

 Legenda: 

 *Guérios (1981) 

 ** Oliver (2013) 

 *** www.ibge.gov.br/nomes (acesso em 17.02.2019) 

 NE - Não Encontrado 
 

Calila ***    X  

Grampola (NE)    X    

Paulleth (NE) Paulete **  X   

Shayara ***     X 

Quety (NE)     X 

Ferrari (NE)    X  

 

Nome Social 

Masculino 

Usual no PB Não usual no PB 

Dicionarizado Variante 

dicionarizada 

Ortografia 

estilizada 

Nova 

criação 

Origem 

estrangeira 

Carlos * X     

Henrique. * X     

Júlio * X     

Pedro * X     

Fellipe *** Felipe *  X   

Arthur * Artur **  X    

Nicholas *** Nicolas **  X   

Nycolas ***   X   

Derek ***      X  

Joshua ***      X 

 

Nome Artístico 

Usual no PB Não usual no PB 

Dicionarizado Variante 

dicionarizada 

Ortografia 

estilizada 

Nova 

criação 

Origem 

estrangeira  

Alessia Gioia *** Alécia **  X     

Ariella Fernanda 

*** 

Ariela **  X   

Gabriely  

Facchini *** 

Gabriele * X X     

Paulleth Top Diva Paulete **  X  X  

Potty Paolla 

Palloma  

 

    X 
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A partir das classificações apresentadas no Quadro 27, obtivemos os dados percentuais 

constantes das Tabelas 3, 4 e 5 seguintes: 

 

Tabela 3 - Distribuição percentual das categorias Usual e Não usual do PB e subcategorias 

 

Categorias Usuais no PB Não Usuais no PB 

Quant Porcentagem 

(%) 

Quant. Porcentagem 

(%) 

Nomes sociais femininos 33 82,5% 7 17,5% 

Nomes sociais masculinos 8 80% 2 20% 

Nomes artísticos 4 80%  1 20% 

Total 45 81% 10 19% 

  Fonte: Elaboração da autora. 

Da leitura conjunta dos dados totais constantes da Tabela 3 e do Quadro 27, observa-se 

que do total de 55 nomes, o maior percentual (81%) se encaixa na categoria de nomes “Usuais 

no PB”. O menor percentual (9%) se encaixa na categoria de nomes “Não usuais no PB”. 

Quando considerada a categoria de nomes “Usuais no PB”, subdividida nas categorias 

de nomes “dicionarizado”, “variante dicionarizada” e “ortografia estilizada”, os percentuais 

distribuídos em subcategorias são demonstrados na Tabela 4:  

 

Tabela 4 - Porcentagem das subcategorias encontradas na categoria “Usuais no PB” 

 

Categoria: Usuais no PB                                 Subcategorias 

  

 

Quant 

Dicionarizado Variante 

dicionarizada 

Ortografia 

estilizada 

Quant Percentual 

(%) 

Quant Percentual 

(%) 

Quant Porcentual 

(%) 

Nomes sociais 

 Femininos 

40 27 67,5% 4 10% 12 30% 

Nomes sociais  

Masculinos 

10 5 50% - - 4 40% 

Nomes 

artísticos 

5 - - 1 20% 4 80% 

Total 55 32 58% 5 9% 20 36% 
Fonte: Elaboração da autora 

Da leitura da Tabela 4 em conjunto com os nomes constantes do Quadro 27, constatamos 

que os nomes dicionarizados apresentam o maior percentual, isto é, 58% dos nomes 
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amostrados: Beatriz, Bruna, Carol, Fabíola, Gilmara, Isa, Juliana, Larissa, Márcia, Maria, 

Melissa, Monique, Renata, Sabrina, Úrsula, Carlos, Henrique, Júlio e Pedro.  As variantes de 

nomes dicionarizados apresentam o menor percentual nessa categoria, isto é, apenas 9%, como 

se observa em Karen, Kelly, Franciely, Gabriely e Luíza. Os nomes estilizados apresentam o 

percentual de 36%; nessa categoria estão: os nomes sociais femininos Samyra, Lectícia, Giu, 

Gabriella, Gabrielle, Kamille e Paulleth; os nomes sociais masculinos Fellipe, Arthur, Nicholas, 

Nycolas; os nomes artísticos Ariella Fernandes, Alessia Gioia, Gabriely Facchini e Paulleth Top 

Diva.  

Ainda da leitura da Tabela 4, quando tomamos por base as subcategorias que compõem 

a categoria nomes “Usuais no PB”, a leitura dos dados sugere que as pessoas travestis e 

mulheres-transexuais, em maioria (67,5%), optam por nomes dicionarizados, enquanto 30% 

optam por estilizar a ortografia dos próprios nomes e apenas 10% nomeiam-se com variantes 

de nomes dicionarizados.   

No que se refere às pessoas homens-transexuais, os percentuais entre nomes 

dicionarizados (50%) e a opção por estilização ortográfica de nomes (40%) se aproximam. No 

entanto, quando a renomeação é referente a artistas drag queens, a quase totalidade (80%) dos 

participantes opta por adotar nomes artísticos cujas ortografias não são dicionarizadas, 

preferindo estilizar ortograficamente seus nomes.  

Quando considerada a categoria de nomes “Não usuais no PB”, subdividida nas 

categorias de nomes “nova criação”, “origem estrangeira” temos os percentuais constantes da 

Tabela 5: 

 

Tabela 5 - Porcentagem das subcategorias encontradas na categoria “Não usuais no PB” 

 

 

Fonte: Elaboração da autora 

Categoria:  Não usuais no PB                                       Subcategorias 

  Novas criações Origem estrangeira 

 Quant Quant Percentual 

(%) 

Quant Percentual 

(%) 

Nomes sociais 

Femininos 

40 4 10% 3 7,5% 

Nomes sociais  

Masculinos 

10 - - 2 20% 

Nomes artísticos 5 - - 1 20% 

Total sobre as renomeações 55 4 8% 6 11% 
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Da leitura dos dados totais da Tabela 5, em conjunto com o Quadro 27, constatamos que 

os nomes classificados na subcategoria “origem estrangeira” apresentam o maior percentual 

(11%), incluindo os nomes sociais Shayara, Quety, Derek, Joshua e o nome artístico Potty 

Paolla Palloma; os nomes classificados na subcategoria “nova criação” apresentam o menor 

percentual (8%), incluindo os nomes sociais Brune, Calila, Grampola e Ferrari.  

Ainda sobre a leitura dos dados da Tabela 5, percebe-se que as pessoas travestis e 

mulheres-transexuais tendem a inovar com “novas criações”, enquanto as pessoas homens-

transexuais e as artistas drag queens demonstram preferência por nomes de origem estrangeira.   

 

a) Estilização ortográfica 

Sobre a ortografia estilizada de nomes personativos Massini-Cagliari (2011, p. 798) lhes 

atribui um “caráter estranho” e afirma que “muitas vezes, o caráter ‘estranho’ atribuído aos 

falantes de PB a alguns nomes reside apenas na ortografia, uma vez que se trata de nomes já 

bastante utilizados em solo brasileiro” e que “a forma ortográfica adotada pode ser um índice 

da adaptação de nomes estrangeiros, inclusive no caso de nomes próprios.” A autora destaca 

ainda que, alguns nomes “não tão comuns em termos de uso, podem ser considerados dentro 

desse mesmo grupo, uma vez que não apresentam padrões estranhos ao PB, em termos de 

fonologia” e cita como exemplos antroponímicos os nomes Deborah Christina Thais Maryanna 

Wanya Michell, Anniely, Yuri.  

Segundo Macedo (2015, p. 94), nomes com ortografias estilizadas são nomes que “ao 

invés de seguirem o padrão da ortografia da língua portuguesa previsto pela Gramática 

Normativa, tiveram as marcas estilísticas de seus criadores expressas”.  

Em nossa pesquisa, os nomes com ortografia estilizada compõem o percentual de 36%, 

conforme Tabela 4, dos nomes coletados. Nessa subcategoria, encontramos os nomes que não 

seguem padrões ortográficos do PB e que trazem marcas de estilização dos seus nomeados 

como a duplicação da consoante nos nomes sociais, apresentados em (a.1), e os nomes artísticos 

apresentados em (a.2), nesses últimos, considerado o primeiro nome: 

(a.1)  Gabriela   Gabriella 

 Gabriele   Gabrielle 

        Quele    Kelly 

Camile   Kamille  

Paulete   Paulleth  

Felipe   Fellipe 
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(a.2)  Ariela Fernandes    Ariella  

Gabriely Fachini   Gabriely Facchini 

Paulete Top Diva  Paulleth Top Diva  

Alécia Gioia    Aléssia Gioia.  

 

Observa-se também: a inserção do grafema <h> como em (a.3); do grafema <c> como 

em (a.4); a troca dos grafemas <i> e <e> pelo grafema <y> como em (a.5), bem como a 

estilização da ortográfica de Giu, em (a.6). 

(a.3)  Artur    Art<h>ur    

Nicolas   Nic<h>olas 

  

(a.4)  Letícia   Le<c>tícia 

 

(a.5)  Lorraine   Lorrayne 

Samira    Samyra    

Nicolas    Nycolas 

Franciele    Franciely 

Gabriele Facchini  Gabriely Facchini 

 

 (a.6)    Gil  Giu 

 

b) Variantes dicionarizadas 

As variantes dicionarizadas compõem o percentual de 9%, conforme Tabela 4, dos 

nomes coletados; as ocorrências foram os nomes sociais Karen, Kelly, Franciely, Luíza, e o 

nome artístico Gabriely Fancchini, demonstrados e marcados em suas diferenças em (b.1):  

(b1)  Franciele   Franciely   

Gabriele   Gabriely 

 Caren    Karen/Karem 

 Quele    Kelly 

 Luísa   Luíza  
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c) Nova criação 

Conforme demonstrado na Tabela 5 e já explanado, a subcategoria “nova criação” 

compõe apenas 8% dos nomes amostrados em nosso corpus. São nomes que não se encontram 

dicionarizados e em uso no PB. Nessa subcategoria, encontramos os nomes sociais femininos 

dispostos em (c.1):  

(c.1) Brune 

        Calila 

        Grampola 

        Lorrayne 

        Ferrari 

 

d) Origem estrangeira 

A subcategoria “origem estrangeira”, conforme demonstrado na Tabela 4, compõe o 

percentual de 11% dos nomes em nosso corpus.  Nessa subcategoria são encontrados os nomes 

sociais femininos dispostos em (d.1), bem como os nomes sociais masculinos constantes em 

(d.2) e o nome artístico disposto em (d.3): 

(d.1) Shayara, Quety, Paola 

(d.2) Derek, Joshua 

(d.3) Potty Paolla Palloma  

 

 

6.2.3 Análise das questões fonológicas 

 

No Quadro 28, a seguir, encontram-se as transcrições fonológicas de acordo com o IPA 

(The International Phonetic Alphabet), na coluna 2, e os padrões silábicos do Português 

Brasileiro, na coluna 3.   

Salientamos que apenas em relação aos nomes artísticos procedemos à transcrição 

fonológica dos nomes duplos, em virtude de características próprias de nomes dessa categoria. 
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Quadro 28 - Transcrição fonológica e padrão silábico no PB dos prenomes e nomes sociais 

e/ou artísticos 

Nome Social Feminino 

 

Transcrição Fonológica Padrão Silábico do PB 

Beatriz /be.a.'triS/ CV.V.CCVC 

Bruna /'bɾu.na/ CCV.CV 

Brune  /bɾu.'ne/ CCV.CV 

Calila /ka.'li.la/ CV.CV.CV 

Carol /ka.'rᴐw/ CV.CVV 

Fabíola /fa.'biʊ.la/ CV.CVV.CV 

Ferrari /fe.'ha.ri/ CV.CV.CV 

Franciely /fɾaN.'si.' Ɛ. li/ CCVC.CV.V.CV 

Gabriella  /ga.bɾi.'Ɛ.la/ CV.CCV.V.CV 

Gabrielle /ga.bɾi.'Ɛ.li/ CV.CCV.V.CV 

Gilmara /Ʒiw.'ma.ra/ CVV.CV.CV 

     Giu /'Ʒiw / CVV 

Grampola /graN.'po.la/ CCVC.CV.CV 

Isa /'i. za/ V.CV 

Juliana /Ʒu.li.'aN.na/ CV.CV.VC.CV 

Kamille      /kaꞌmi.lɪ/   CV.CV.CV 

Karen /'ka.reN/ CV.CVC 

Kelly /ꞌkƐ.li/  CV.CV 

Kelly  /ꞌkƐ.li/  CV.CV 

Larissa /la.'ri.sa/ CV.CV.CV 

Lectícia /le.'ti.sia/ CV.CV.CVV 

Lorrayne /lo.ꞌhaj.ni/  CV.CVV.CV 

Luíza /lu.'i.za/ CV.V.CV 

     Márcia /'maR.sia/ CVC.CVV 

Maria /ma.'ri.a/ CV.CV.V 

Melissa  /me.'li.sa/ CV.CV.CV 

Monique /mo.'ni.ke/ CV.CV.CV 

Paola /pa.'o.la/ CV.V.CV 

     Paulleth    /pau.'lƐ.te/      CVV.CV.CV 

Quety /'kƐ.ti/ CV.CV 

Renata /he.'na.ta/ CV.CV.CV 

Sabrina /sa.'bri.na/ CV.CCV.CV 

Samyra /sa.'mi.ra/ CV.CV.CV 

Shayara /ʃaj.'a.ra/ CVV.V.CV 

Úrsula /'uR.su.la/ VC.CV.CV 

     Yara /i.'a.ra/ V.V.CV 
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Nome Social Masculino 

 

Transcrição Fonológica Padrão Silábico do PB 

Arthur /aR'tuR/ VC.CVC 

Carlos /'kaR.los/ CVC.CVC 

Derek   /'dƐ.ri.ki/  CV.CV.CV 

Fellipe /fe.'li.pe/ CV.CV.CV 

Henrique /eN.'Ri.ke/ VC.CV.CV 

Joshua /'Ʒo.ʃua/ CV.CV.V 

Júlio /'Ʒu.ʎjo/ CV.CV 

Nicholas /ꞌni.ko.laS/  CV.CV.CVC 

Nycolas   /ꞌni.ko.laS/  CV.CV.CVC 

Pedro /'pe.dro/ CV.CCV 

Nome Artístico 

 

Transcrição Fonológica Padrão Silábico do PB 

Alessia Gioia /a.'lƐ.ki.sia/ 

 /Ʒi.'ᴐj.a/ 
V.CV.V.CV 

CV.VV.V 

Ariella Fernanda /a.ri'Ɛ.la/  

/feR.'naN.da/ 

V.CV.CVV 

CVC.CVC.CV 

 Gabriely Facchini /ga.bɾi.'Ɛ.li/  

/fa.'ʃi.ni/ 

CV.CCV.V.CV 

CV.CV.CV 

Paulleth Top Diva /paw.'lƐ.te/ 

/'tᴐpi/ 

/'di.va/ 

CVV.CV.CV 

CV.CV 

CV.CV 

Potty Paolla Palloma  /pᴐ.'ti/ 

/pa.'o.la/ 

/pa.'lõ.ma/ 

CV.CV 

CV.V.CV 

CV.CV.CV. 
Fonte: Elaboração da autora 

 

 

6.2.3.1 Análise dos padrões silábicos e acentuais das renomeações 

Considerando as questões fonológicas dos nomes em sua vertente relacionada ao padrão 

silábico do PB, as lições sob a perspectiva da Teoria Métrica da sílaba trazidas por Collischonn 

(1999, p. 101), Bisol (2014 [1996], p. 117) e Roberto (2016, p. 77) em 2.2.1.1 são de que os padrões 

do PB são conforme demonstrado em (6.7):  

(6.7) 

 

V CVCC CVV 

VC CCV CCVV 

VCC CCVC CCVVC 

CV CCVCC  

CVC VV  
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As autoras explicam que a estrutura interna da sílaba se constitui por “um ataque (A) e 

em uma rima (R); a rima consiste em um núcleo (Nu) e uma coda (Co). Qualquer categoria, 

exceto Nu, pode ser vazia". Seara (2011, p. 95) explica que “a posição periférica pré-vocálica 

corresponde à parte anterior ao núcleo e é chamada de ataque ou onset silábico” enquanto a 

posição periférica pós-vocálica, a parte posterior ao núcleo, “é chamada de coda silábica”.  

Os autores são unânimes sobre o fato de que, no Português Brasileiro, o elemento 

essencial da sílaba é vogal, de forma que essa é sempre o centro da sílaba. Para embasar a nossa 

análise de padrão silábico das renomeações, a essas colocações somamos a lição de Camara Jr. 

(2011 [1970], p. 58) de que, no PB, “somente os fonemas consonantais /l/, /r/, /S/ e /N/ podem 

ocupar a posição de coda” e de Seara (2011, p. 98) de que a posição de onset ou ataque pode 

ser ocupada por uma consoante, chamado onset simples, ou duas consoantes, nomeado de onset 

complexo.  

Em nossa análise, observa-se que o Quadro 28 traz, em sua coluna 3, os padrões 

silábicos utilizados para a grafia das renomeações. A Tabela 6, a seguir, apresenta o quantitativo 

de nomes sociais e artísticos coletados, bem como os percentuais que seguem o padrão silábico 

do PB e os que divergem desse padrão silábico. 

 

Tabela 6 - Quantitativos e percentuais de renomeações que seguem/divergem o/do padrão 

silábico do PB 

 

  Seguem o Padrão Silábico 

do PB 

Divergem do Padrão 

Silábico do PB 

Coletados Quant. Porcentagem 

 (%) 

Quant. Porcentagem 

 (%) 

Nomes sociais 

Femininos 

40 38 95% 2 5% 

Nomes sociais  

Masculinos 

10 7 70% 3 30% 

Subtotal 50 45 90% 5 10% 

Nomes artísticos 5 4 80% 1 20% 

Subtotal 5 4 80% 1 20% 

Total 55 49 89% 6 11% 
Fonte: Elaboração da autora. 

Conforme demonstra a Tabela 6, do total de 55 nomes sociais e artísticos coletados, 89% 

seguem padrão silábico do PB, enquanto 11% seguem padrão silábico divergente do PB. 
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Os dados da tabela também constatam que do total de 50 nomes sociais de transgêneros 

coletados, 90% seguem padrão silábico do PB, enquanto 10% seguem padrão silábico 

divergente do PB.  

No que tange aos nomes sociais femininos, do total de 40 nomes sociais coletados, 95% 

seguem padrão silábico do PB, enquanto 5% seguem padrão silábico divergente do PB. Com 

relação aos nomes sociais masculinos, do total de 10 nomes sociais coletados, 70% seguem 

padrão silábico do PB, enquanto 30% seguem padrão silábico divergente do PB. 

No que se refere às renomeações de artistas drag queens, do total de 05 nomes artísticos 

coletados, 80% seguem padrão silábico do PB, ao passo que 20% seguem padrão silábico 

divergente do PB.  

Com relação ao padrão silábico e acentual do PB, Camara Jr. (2011 [1970]) esclarece 

que os nomes apresentam, na posição postônica final, apenas três vogais - /i, u, a/. Segundo 

Massini-Cagliari (2011, p. 800), “o padrão default de acentuação do PB corresponde a 

paroxítonas terminadas em sílaba leve [...] ou oxítonas terminadas em sílaba pesada, isto é, 

sílabas travadas por róticas, laterais, fricativas, nasais” e “todos os monossílabos pesados”. 

Neste trabalho, observamos nomes sociais que seguem o padrão silábico do PB. Da 

leitura do Quadro 28, destacamos que se encaixam nessa categoria os nomes sociais que seguem 

padrões ortográficos do PB, paroxítonos terminados em silaba: Bruna, Calila, Carlos, Fabíola, 

Ferrari, Gilmara, Grampola, Henrique, Isa, Juliana, Júlio, Larissa, Luíza, Márcia, Maria, 

Melissa, Monique, Paola, Pedro, Renata, Sabrina, Úrsula, Yara e Lectícia. Esse último, iniciado 

ortograficamente por sílaba [lec], com padrão CVC, em que a coda é ocupada por consoante. 

Conforme interpretação dada à leitura de Camara Jr. (2011 [1970], p. 58), essa sílaba se 

configura como padrão irregular e requer a resolução da estrutura anômala, a partir do 

deslocamento da consoante oclusiva /c/ da posição de coda para a posição de ataque silábico e 

acontecimento de uma vogal epentética em posição de núcleo, conforme explica Massini-

Cagliari (2010, p. 167) para a composição do Padrão CV.CV.CV.CVV, o que não ocorre na 

pronúncia da participante. 

Também se encaixam nessa categoria os nomes sociais oxítonos terminados em sílaba 

pesada e travada por fricativa rótica, como acontece nos nomes sociais Beatriz e Arthur, ou 

travada por lateral, como acontece no prenome Gil e no nome social Carol, que a priori¸ são 

considerados hipocorísticos, embora não tenham identidade morfológica com os prenomes 

correspondentes.  

Segundo as lições de Gonçalves (2016, p. 85), o hipocorístico Gil é formado a partir de 

braquissemia por apócope da sílaba pesada com o apagamento do morfema final “berto” do 
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prenome Gilberto. No caso em análise, o hipocorístico Gil apresenta, ortograficamente, o 

grafema <l> em posição de coda silábica, fonologicamente, a consoante lateral /l/ que, no PB, 

sofre vocalização para glide /w/, permitindo, embora cause estranhamento em se tratando de 

um vocábulo monossilábico tônico, a estilização ortográfica para “Giu”  Os mesmos processos 

morfológico e fonológico se dão na formação do hipocorístico oxítono Carol, formado, também 

por apócope, a partir do morfema subtrativo “ina”, indicativo de diminutivo de Carla na forma 

italiana Carolina, conforme demonstra Oliver (2013). Sobre essa formação, Monteiro (2002 

[1944], p. 209) observa que a braquissemia viabiliza a possibilidade de alguns hipocorísticos 

serem utilizados como verdadeiros prenomes.  

Encaixam-se, ainda, nessa categoria, os nomes variantes de formas dicionarizadas e 

nomes que passaram por processo de estilização ortográfica, mas mantiveram, 

fonologicamente, os padrões sonoros do PB e foram adaptados exclusivamente por questões 

estilísticas que não influenciam na sua pronúncia, conforme se observa nos nomes sociais e 

suas respectivas realizações fonológicas: 

Fellipe - /fe.'li.pe/  

Franciely - /fɾaN.'si.'Ɛ. li/ 

Gabriella - /ga.bɾi.'Ɛ.la/  

Gabrielle - /ga.bɾi.»Ɛ.li/  

Joshua - /'Ʒo.ʃu.a/  

Kamille - /kaꞌmi.lɪ/  

Kelly - /ꞌkƐ.li/  

Lorrayne - /lo.ꞌhaj.ni/ 

Paulleth - /pau.'l Ɛ.te/  

Quety - /'kƐ.ti/  

Samyra - /sa.'mi.ra/  

Shayara - /ʃaj'a.ra/  

 

E nos nomes artísticos: 

Aléssia Gioia - /a.'lƐ.ki.sia/ /Ʒi.'ᴐj.a/ 

Ariella Fernanda - /a.ri'Ɛ.la/ /feR.'naN.da/ 

Gabrielly Fancchini - /ga.bɾi.'Ɛ.li/ /fa.'ʃi.ni/ 

Paulleth Top Diva - /paw.'lƐ.te//'tᴐpi//'di.va/ 

Potty Paolla Palloma - /pᴐ.'ti/ /pa.'o.la/ /pa.'lõ.ma/ 
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Os nomes Paulleth e Potty possibilitam múltiplas realizações fonéticas, rendendo-se ao 

processo de palatalização da lateral /t/ diante de /i/, que no PB viabiliza pronúncias fonéticas 

como /paw.'lƐ.te//, /paw.'lƐ.ti/ ou /paw.'lƐ. tʃi / e [pᴐ.'ti], [pᴐ.'tʃi], embora nesse último se 

observe divergência  no que se refere aos padrões acentuais de substantivos no PB. 

Também se observa a estrutura silábica final do nome Paulleth, em que, 

ortograficamente, a falante promove uma estrutura silábica a partir da consoante <t> em posição 

de onset e do grafema <h> em posição de coda. Em relação a essa construção, temos que o 

grafema <h>, embora conste do alfabeto brasileiro, não possui representação fonológica ou 

representação fonêmica em sua ocorrência isolada no PB, ou seja, é um fonema foneticamente 

vazio [Ø].  Dessa forma, sua representação fonológica é sempre advinda da sua posposição aos 

grafemas <c>, <l> ou <n> na composição dos encontros consonantais ch, lh e nh, representados, 

sequencialmente, pelos fonemas [ʃ], [ʎ] e [ɲ].  

Observa-se no nome em tela que a consciência fonológica do falante faz uso de 

processos fonológicos para transformar uma sílaba anômala59 no PB, promovendo uma 

realização epentética /i/, embora não necessariamente proceda ao apagamento60 do grafema 

<h>, com vistas a resolver a anomalia silábica marcada, ortograficamente, pela estruturação 

silábica formada unicamente por consoantes.  

 Tais nomes, à exceção do prenome Potty, conforme mencionado, embora apresentem 

ortografia estilizada ou apresentem origem estrangeira, se realizam, fonologicamente, em 

consonância com os padrões acentuais e fonológicos do PB, uma vez que se tratam de nomes 

paroxítonos terminados em sílaba leve.  

Especificamente em relação aos nomes artísticos, encontramos os nomes duplos Potty 

Paolla Palloma e Paulleth Top Diva. Em ambos os casos, os prenomes finais não são usuais do 

Português Brasileiro. 

No nome artístico Potty Paolla Palloma, observa-se uma formação de três prenomes de 

origem estrangeira, em que o primeiro prenome apresenta característica de origem inglesa e os 

dois últimos prenomes apresentam origem italiana. 

Quanto ao nome artístico Paulleth Top Diva, parece divergir das colocações de Mexias-

Simon e Oliveira (2004, p. 13) que, ao considerar a significação dos nomes próprios, afirmam 

que eles “não apresentam um significado descritivo capaz de identificar o referente”; na 

                                                 
59 Massini-Cagliari usa a nomenclatura “sílaba anômala” para se referir às silabas de língua de saída que não se 

encaixam fonologicamente nos padrões do Português Brasileiro e que sofrem adaptações fonológicas na língua de 

entrada. 
60 “Supressão de segmento da forma básica de um morfema” (CAGLIARI, 2002, p. 101) 
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formação Top Diva precisamos considerar: a) o verbete onomatopaico “top” é um substantivo 

de origem inglesa, incorporado ao Português Brasileiro como referente de “corpete sem alça” 

(Cf. Dicionário escolar da Academia Brasileira de Letras (2011, p. 1241) e conota também 

“boa qualidade, coisa boa” (Cf. dicio-dicionário on line do português61); b) o verbete “diva”, 

conota, conforme dispõe o Dicionário escolar da Academia Brasileira de Letras (2011, p. 452): 

“1. deusa, divindade; 2.atriz ou cantora notável” e no dicio-dicionário on line do português o 

significado está relacionado a adjetivações e adjetivos como “mulher brilhante, diferente, 

incomum, perfumada, bonita, sexy, inteligente”. 

Em relação aos nomes sociais Nycolas e Nicholas, ambos realizados fonologicamente 

como /ꞌni.ko.laS/ e o nome social Karen, realizado como /'ka.reN/, observam-se divergências 

em relação aos padrões acentuais do PB, de forma que tais nomes se encaixam no que Massini-

Cagliari define como padrões acentuais excepcionais uma vez que se tratam de nomes 

terminados em sílabas travadas, mas cuja acentuação não corresponde a de nomes oxítonos.  

Além disso, no nome social Nycolas, percebe-se estilização ortográfica, com a 

substituição do grafema <i> pelo grafema <y> e esse último não comporta marcas de 

acentuação gráfica no PB. Tal nome social, assim como sua variante Nicholas e o nome social 

Derek, embora conservem a tonicidade proparoxítona, não aparecem marcados pelo acento 

gráfico. Sobre essa possibilidade de ausência de acento gráfico nos nomes próprios do PB, 

temos as lições de Massini-Cagliari (MASSINI-CAGLIARI, 1992 apud PRADO, 2015, p. 212) 

de que, em linguística, “a preocupação com o acento não diz respeito ao seu aspecto gráfico nas 

palavras, mas sim ao fenômeno que faz com que uma sílaba seja pronunciada de maneira mais 

forte do que outra dentro da palavra” e que os nomes próprios fogem ao padrão de acentuação 

esperado do português (MASSINI-CAGLIARI, 2010, 2011). 

Ainda em relação ao aspecto ortográfico, observa-se o nome social Derek, em que a 

consoante <k> ocupa a posição final da palavra. Sobre a ortografia do PB, o elemento essencial 

da sílaba é vogal; segundo Cunha e Cintra (2017, p. 45), “as consoantes sãos marginais” e “só 

aparecem na sílaba junto a uma vogal”. Observa-se no nome em tela que a consciência 

fonológica do falante faz uso de processos fonológicos para transformar uma palavra 

“estrangeira” em “brasileira”, a partir da reestruturação silábica, promovendo uma realização 

epentética /i/, com vistas a resolver a anomalia silábica marcada ortograficamente pela 

desestruturação de sílaba formada unicamente por consoante. 

                                                 
61 Disponível em:  www.dicio.com.br, acesso em 20 de março de 2019, às 23h:58min. 

http://www.dicio.com.br/
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Também se encaixa na categoria de nome com padrões acentuais excepcionais o nome 

social Brune, realizado fonologicamente como /'bɾu.ne/, porque se trata de nome oxítono 

terminado em vogal atemática, não se encaixando nos padrões silábicos do PB, que, conforme 

já mencionado, só comporta paroxítonas terminadas em sílaba leves e oxítonas terminadas em 

sílabas travadas. 

 

6.3 Inspiração para a escolha dos nomes sociais e dos nomes artísticos 

Intencionando-se investigar as possíveis inspirações para escolha dos nomes sociais dos 

participantes transgêneros, nossa pesquisa lhes apresentou a seguinte pergunta No que tange à 

inspiração para escolha do nome social, feita a pergunta Em relação à escolha do nome social, 

você teve alguma inspiração para escolhê-lo? a que foram apresentadas as opções: a) Sim; e b) 

Não. Os dados percentuais obtidos constam do Gráfico 3, a seguir: 

 

Gráfico 3 - Inspiração para escolha do nome social (1) 

 

 

 

Fonte:  Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 

 

 

De acordo com o Gráfico 3, no que tange a inspiração para escolha do nome social, 44% 

responderam que não tiveram inspiração para escolhê-lo, ao passo que 56% dos participantes 

transgêneros responderam que “tiveram alguma inspiração para escolhê-lo”.  

Na sequência, aos participantes transgêneros que responderam “sim”, ou seja, que 

tiveram alguma inspiração para a escolha do seu nome social, foi apresentada a opção de 

assinalar a inspiração para escolha do seu nome social a que foram apresentadas as seguintes 

opções: a) Homenagem a um parente; b) Homenagem a um amigo ou amiga; c) Homenagem a 

uma personalidade pública brasileira; d) Homenagem a uma personalidade pública 
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estrangeira; e) Junção de outros nomes; f) Motivação religiosa; g) Sonoridade do nome, pois 

me é agradável; h) Sonoridade do nome, pois me soa forte; i) O significado do nome; j) Por 

considerar o nome bonito; l) Fui motivada pela versão feminina do meu prenome civil;  e m) 

Fui motivado pela versão masculina do meu prenome civil, e, dada a opção de outras respostas, 

acrescentamos a alternativa por conta dos apelidos que meus amigos me deram.  

O Gráfico 4, abaixo, apresenta os dados obtidos: 

 

Gráfico 4 - Inspiração para escolha do nome social (2) 

 

 

              

 Fonte: Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 
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Conforme se observa no Gráfico 4, as inspirações mais representativas para a escolha 

dos nomes sociais foram “fui motivada pela versão feminina do meu nome civil” (29%), 

seguida de “sonoridade do nome, pois me soa agradável” “homenagem a uma personalidade 

pública brasileira”, “sonoridade do nome, pois me soa forte” (12%). A opções “homenagem a 

uma personalidade pública estrangeira”, “homenagem a um parente” (7% cada) e as opções 

“inspiração religiosa”, “por conta dos apelidos que meus amigos me deram”, “fui inspirado(a) 

pela suposta neutralidade do meu nome”, “fui inspirado pela versão masculina do meu nome 

civil”, “homenagem a um amigo ou amiga”, “junção de outros nomes” e “por considerar o meu 

nome bonito” representaram apenas 3% cada uma.  

Intencionando-se investigar as possíveis inspirações para escolha dos nomes artísticos 

dos participantes drag queens, nossa pesquisa lhes apresentou a seguinte pergunta: Em relação 

à escolha do nome artístico, você teve alguma inspiração para escolhê-lo? a que foram 

apresentadas as opções: a) Sim; e b) Não. Os dados percentuais obtidos constam do Gráfico 5: 

 

Gráfico 5 - Inspiração para escolha do nome artístico (1) 

 

 
Fonte: Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa. 
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h) Sonoridade do nome, pois me soa forte; i) O significado do nome; j) Por considerar o nome 

bonito; l) Fui motivada pela versão feminina do meu prenome civil;  e m) Fui motivado pela 

versão masculina do meu prenome civil, a partir das quais foram obtidos os dados constantes 

do Gráfico 6, a seguir: 

 

Gráfico 6 - Inspiração para escolha do nome artístico (2) 

 

      

Fonte: Elaboração da autora com base nos dados da pesquisa 

 

 

Conforme se observa no Gráfico 6, a inspiração mais representativa para escolha dos 

nomes artísticos foi “homenagem a uma personalidade pública estrangeira” (67%), enquanto a 

opção “homenagem a uma personalidade pública brasileira” totalizou 33% das inspirações de 

nomes artísticos. 

 

 

6.4 Considerações finais 

 

Nesta seção, apresentamos o nosso corpus coletado em pesquisa de campo, em que 

constam unicamente o prenome, o nome social ou artístico e a preferência pelo uso de artigo 

determinante por parte de nossos colaboradores participantes.  

No que tange à análise dos dados coletados, procedemos à classificação dos nomes 

sociais, com vistas a classificá-los como femininos masculinos. Para tanto, consideramos os 

nomes coletados em conexão com a sua forma de oposição e a autodeclarada identidade de 

gênero dos participantes. Na sequência, tecemos considerações sobre o gênero dos nomes e a 

1 1 1

Homenagem a uma
personalidade pública

estrangeira

Homenagem a uma
personalidade pública brasileira

Fui inspirada pela versão
feminina do meu prenome civil

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Inspiração para escolha do nome artístico



168 

 

identidade de gênero dos participantes, tomando por balizador o artigo definido como marcador 

morfossintático de gênero, a fim de conhecer o comportamento linguístico e a mudança de 

gênero ocasionados pelas renomeações de prenome por nome social de pessoas transgêneros 

ou nome artístico de drag queens.  

Em seguida, procedemos à análise mórfica dos nomes sociais que apresentam traços de 

identidade morfológica com os prenomes. Tal segmentação se baseou na técnica da comutação 

e analisamos os processos morfológicos utilizados para a formação de antropônimos, mais 

precisamente a derivação sufixal ou sufixação, o uso do morfema flexional de gênero e a 

braquissemia. 

Na sequência, analisamos os padrões ortográficos dos nomes sociais e artísticos 

coletados, considerando o uso de nomes usuais e não usuais do Português Brasileiro. Nesse 

aspecto, levamos em consideração os nomes dicionarizados, suas variantes e a estilização 

ortográfica; além disso, verificamos a criação de novos nomes, nomes não dicionarizados e que 

não se enquadram nos padrões ortográficos do Português Brasileiro. Em seguida analisamos a 

estrutura silábica e padrões acentuais dos nomes sociais ou artísticos, tomando por base os 

padrões silábicos e acentuais do Português Brasileiro. 

Por fim, procedemos a uma apresentação meramente quantitativa das inspirações para 

a escolha dos nomes sociais ou artísticos, com vistas a conhecer as preferências de pessoas 

transgêneros ou artistas drag queens ao adotaram um novo nome, seja para expressar sua 

identidade de gênero, seja para expressar a sua funcionalidade de gênero. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Neste estudo, buscamos investigar as relações linguísticas, sobretudo morfológicas e 

fonológicas, decorrentes das renomeações por pessoas transgêneros e artistas drag queens que 

fazem uso de nomes sociais ou artísticos em preterição ao prenome atribuído ao nascimento.  

Como objetivos secundários, dedicamo-nos a investigar se as renomeações trazem 

marcas de identidade linguística e marcas de identidade de gênero de sujeitos da comunidade 

de transgêneros e de artistas drag queens rondonienses, se ocorre estilização ortográfica das 

renomeações e se elas seguem padrões silábicos e acentuais do Português Brasileiro ou se 

inspiram em padrões silábicos-entoacionais estrangeiros, tentando estabelecer ligação entre 

questões culturais/sociais e linguísticas. 

Nossas hipóteses iniciais foram que, ao escolher o próprio nome, a pessoa travesti, 

mulher-transexual ou homem-transexual transgênero ou artista drag queen procura tornar, no 

nome adotado, uma representação linguística que marca sua nova identidade ou funcionalidade 

de gênero.  Trabalhamos também com a hipótese de que o nome social e o nome artístico podem 

apresentar uma identidade morfológica com o prenome (por exemplo, troca do feminino pelo 

masculino do mesmo nome e vice-versa), bem como com a hipótese de possibilidade de 

estilizações ortográficas e inspirações estrangeiras que possam agradar às pessoas que mudam 

de nome, em virtude da identidade ou da funcionalidade de gênero. 

Atendendo aos pressupostos legais, a pesquisa teve Parecer Consubstanciado com status 

de Aprovado pelo Comitê de Ética da Fundação Universidade Federal de Rondônia, após 

instruções preliminares consoantes com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Metodologicamente, o instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário 

semiestruturado, disponibilizado na plataforma Google.doc, ao qual se disponibilizaram a 

responder 55 participantes. Dentre esses, 50 se autodeclaram transgêneros e cinco se declararam 

artistas drag queens. Os participantes responderam às perguntas 1) Qual o seu nome civil?; 2a) 

qual o seu nome social? (Participantes transgêneros); 2b) qual o seu nome artístico 

(Participantes drag queens) e; 3) Em relação ao uso do determinante, você se sente: a) 

representando quando é referenciada pelo determinante “A”;  b) representado quando é 

referenciado pelo determinante “O” ou c) Indiferente. 

 Pela análise quantitativa dos dados, a quase totalidade (-95%) das pessoas transgêneros, 

na categoria de travestis e mulheres transexuais, preferem ser referenciadas com determinante 

do gênero feminino e a totalidade das pessoas transgêneros, na categoria de homens-transexuais 
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preferem ser referenciados com determinante do gênero masculino. Percebemos que as pessoas 

transgêneros se sentem representadas linguisticamente quando referenciadas pelo determinante 

de gênero condizente com a sua nova identidade, distanciando-se da identidade de gênero que 

lhes fora atribuída ao nascimento, marcando, por meio da linguagem, uma negação da 

identidade de gênero anterior, assinalando para o abandono de sua condição anterior e para a 

construção de um novo indivíduo e de uma nova condição. 

Com relação ao uso de determinante de gênero, 40% das artistas drag queens, dizem ser 

indiferentes ao uso de determinante masculino ou feminino, mas preferem ser referenciadas 

com o gênero feminino; 20% preferem ser referenciados com o uso de determinante masculino. 

Isso evidencia que artistas drag queens não buscam, necessariamente, representar na 

funcionalidade de gênero a sua identidade de gênero, confirmando a afirmação de Jesus (2012, 

p. 17) de que drag queen é um “artista do gênero masculino que apresenta personagem 

feminina, sem relação com a identidade de gênero do artista” e de que vivenciam a inversão de 

gênero como espetáculo, se aproximando “dos crossdressers pela funcionalidade do que 

fazem”. 

No que tange à identidade morfológica entre as renomeações e os prenomes, 70% das 

renomeações não apresentam identidade morfológica com o prenome. De maneira decomposta, 

constatamos que 65% das pessoas travestis e mulheres-transexuais, 90% das pessoas homens-

transexuais e 80% das artistas drag queens escolhem, respectivamente, nomes sem identidade 

morfológica com o prenome.  No caso das pessoas transgêneros (travestis, mulheres-transexuais 

e homens-transexuais) esse fato evidencia que, ao escolher o próprio nome, a pessoa 

transgênero procura torná-lo uma representação linguística que marca sua nova identidade e, 

ao mesmo tempo, ocasiona um desvencilhamento de qualquer vestígio linguístico da identidade 

de gênero anterior. No caso das artistas drag queens, evidencia uma representação linguística 

que marca verdadeiramente uma funcionalidade de gênero, bem como a busca pela 

singularidade do nome, constatada pela adoção de nomes artísticos não usuais e, quase sempre, 

formados por nomes artísticos duplos. 

Em relação aos processos formadores de antropônimos que apresentam identidade 

morfológica entre si, o processo mais utilizado é o processo de derivação (50%), seguido da 

braquissemia (31,25%) e o processo de flexão de gênero, que representa 18,75%.  

Em relação à ortografia dos nomes adotados, foi possível observar que o maior percentual 

(81%) se encaixa na categoria de nomes “usuais no PB” e o menor (19%) se encaixa na 

categoria de nomes “não usuais no PB”. Dentro do que categorizamos como nomes “usuais no 

PB”, o maior percentual (58%) é representado por nomes dicionarizados, seguindo-se nomes 
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com ortografia estilizada (36%) e o menor percentual (9%) é representado por variantes de 

nomes dicionarizados.  

Quanto ao que categorizamos como nomes “não usuais no PB”, o maior percentual (11%) 

é formado por nomes de origem estrangeira, enquanto 8% dos nomes são novas criações. 

No que concerne aos padrões silábicos fonológicos, 89% das renomeações seguem 

padrões silábicos do Português Brasileiro, enquanto 11% divergem desse padrão silábico.  

Em relação à inspiração para escolha dos nomes sociais, nossa pesquisa constatou que 

44% dos participantes não tiveram inspiração para a escolha do novo nome e 56% tiveram 

alguma inspiração para a escolha do novo nome. 

Dentro dos percentuais de participantes transgêneros que tiveram alguma inspiração 

para escolha do seu nome social, a maioria (29%) se inspirou na versão feminina do prenome 

enquanto 12% de inspiraram na sonoridade do nome escolhido, pretenderam homenagear uma 

personalidade pública brasileira ou tiveram inspiração na sonoridade forte do nome adotado; 

7% dos participantes, intentaram prestar uma homenagem a uma personalidade pública 

estrangeira ou homenagear um parente, enquanto os menores percentuais (3%) tiveram 

inspiração religiosa, foram inspirados pela suposta neutralidade do nome, intentaram 

homenagear a um amigo ou uma amiga, se inspiraram na junção de outros nomes ou adotaram 

o nome por considerá-lo bonito. 

Com respeito à inspiração para a escolha dos nomes artísticos, dois participantes 

disseram não ter tido inspiração para a escolha, um se inspirou em uma personalidade pública 

estrangeira, um se inspirou em uma personalidade pública brasileira e um se inspirou na versão 

feminina do prenome. 

A partir da análise quantitativa dos dados, constatamos que as pessoas transgêneros 

participantes desta pesquisa preferem ser tratadas, no contexto sintático, de acordo com a nova 

identidade de gênero e, para tanto, marcam no determinante e na formação do novo nome uma 

negação da identidade de gênero anterior.  

Essa constatação confirma a nossa hipótese de que o nome social apresenta relação com 

a nova identidade de gênero e, mais ainda, contata que o nome social não apenas apresenta 

relação com a nova identidade de gênero, mas também é parte da representação linguística da 

identidade do sujeito transgênero, em consonância plena com a afirmação de Vargas (2015, p. 

9): “no caso dos transgêneros, nenhum nome guarda mais a sua verdade, sua dignidade, e seu 

‘ser-aí’ que seu nome social, seu nome no mundo, onde o ser pode efetivamente revelar sua 

existência autêntica, em seu tempo e lugar”.  
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Os resultados encontrados no presente estudo, no que tange à identidade de gênero, 

sugerem que, através das relações sociais, o nome social possibilita o empoderamento dos 

sujeitos e a construção da sua de redes sociais. É possível afirmarmos, nesse sentido, que o 

empoderamento através da escolha e do exercício do próprio nome é condição para que a pessoa 

transgênero se aproprie da importância do viver em sociedade. 

No plano morfológico, vimos que a escolha majoritária é por nomes sociais que em nada 

remetem ao prenome de batismo, embora uma parcela dos participantes, em especial as pessoas 

travestis e mulheres-transexuais, conservem no seu nome social alguma semelhança com o 

prenome e marquem o gênero a partir de processos morfológicos que reclassificam nomes não 

marcados para nomes marcados em gênero; em outras palavras, nomes masculinos para nomes 

femininos.  

Essas constatações confirmam parcialmente a nossa hipótese de que as pessoas 

transgêneros, aqui considerados os sujeitos participantes da nossa pesquisa, ao escolherem o 

seu nome social, o fazem de forma a manter identidade morfológica com o prenome, 

procedendo a troca de nome masculino pelo seu correspondente nome feminino e vice-versa. 

Essa constatação apenas parcial de nossa hipótese se dá em virtude de que nossa pesquisa 

demonstra a maioria de nomes sociais sem nenhuma semelhança com os prenomes. 

Tais fatos sugerem que as pessoas transgêneros que optam por um desvencilhamento 

linguístico do prenome de nascimento intentam representar, no seu nome social, um 

desvencilhamento de quaisquer vestígios linguístico do prenome, enquanto as pessoas 

transgêneros que optam por conservar no seu nome social alguma semelhança com o seu 

prenome de nascimento, o fazem única e tão somente para marcar, na representação do seu 

nome, a sua nova identidade. 

Em relação à ortografia dos nomes sociais, a maioria das pessoas transgêneros que 

colaboraram com a pesquisa adotam nomes sociais vernáculos e registrados nos dicionários 

antroponímicos brasileiros, entretanto, uma considerável parcela desses sujeitos utiliza a 

estilização ortográfica de nomes dicionarizados e uma pequena parcela opta por variantes de 

nomes dicionarizados. No entanto, fonologicamente, tais nomes sociais não causam 

estranhamento sonoro, uma vez que se enquadram nos padrões silábicos e fonológicos do 

Português Brasileiro.  

Essas constatações confirmam a nossa hipótese de possibilidade de estilização 

ortográfica dos nomes sociais e, mais ainda, que as pessoas transgêneros colaboradoras da nossa 

pesquisa, ao escolheram o próprio nome, o fazem tal qual as pessoas cisgêneras, diferenciando-

se somente pelo deslocamento de sujeito passivo para sujeito ativo da escolha do próprio nome, 
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uma vez que seus nomes não são escolhidos por outrem. Assim, as pessoas transgêneros 

classificam-se, nomeiam-se livremente, marcam a própria personalidade, exercendo em si 

mesma o poder da própria escolha e tomando para si a autoridade que, na maioria dos grupos 

sociais, é exercida por outrem, especialmente pelos genitores.  

Sobre esses atos que as pessoas transgêneros exercem sobre si, Messias-Simon e 

Oliveira (2004, p. 14) o tomam por atos da sociedade, e muitas vezes, de outrem, explicando 

que a sociedade possui regras para nomear os seus membros e esse ato de nomear é uma das 

formas de a comunidade manipular, controlar a natureza que a circunda, se constituindo numa 

forma de manipular uns aos outros, em uma “mediação entre pessoas e coisas”. Trata-se de 

autoridade distribuída, do exercício de uma autoridade que classifica o outro e que muitas vezes 

é praticado por aquele que detém o poder de nomear a partir da classificação, como se percebe 

na afirmação de Mexias-Simon e Oliveira (2004): 

 

[...] nunca se nomeia, antes, classifica-se o outro, se o nome que se lhe 

dá é função das características que possui, ou classifica-se a si próprio, 

quando, acreditando-se dispensado de seguir uma regra, nomeia-se o 

outro livremente, ou seja, em função do gosto e da personalidade de 

quem nomeia (MEXIAS-SIMON e OLIVEIRA, 2004, p. 55). 

Essas constatações linguísticas, amparadas na morfologia e na fonologia dos nomes 

sociais, sugerem que pessoas transgêneros tendem a se autonomear, mantendo uma relação 

linguística com vernáculo, bem como sugerem que não se pretende, por regra, expressar 

estranhamento nas nomeações, seja porque nomes discretos e consagrados possibilitam uma 

menos exposição a olhares julgadores, seja porque as pessoas transgêneros, em maioria, buscam 

marcar no seu nome não um destaque em meio à multidão, mas tão somente a sua autopercebida 

identidade de gênero, marcando pertencer a um gênero diverso daquele que lhe foi atribuído 

socialmente ao nascer e com a qual não se identifica.  

A pessoa transgênero quebra paradigmas ao adotar um nome que, à sociedade, soa como 

um nome sem história, sem significado, sem memória, sem vida, sem referente, mas que para 

seu portador é fruto de um talismã em que concentra a sua vivência, a sua identidade, o seu ser. 

Nesse sentido, o nome social é o que ele diz: é uma representação linguística da identidade do 

seu portador que nele estabelece a sua criação.  

Nesse diapasão, ousamos afirmarmos que uma identidade de gênero não se configura 

de maneira simples e rápida. No caso da pessoa transgênero, a representação linguística 

marcada no seu nome social é fruto de um cruzamento de fronteira social e política, constituído 

por atos de fala que se repetem em uma performatividade e citacionalidade. O nome social, 
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assim como o gênero, é ato performativo de que a pessoa transgênero se utiliza para renovar 

sua história, a partir de seus próprios termos. Assim, o nome social é um devir, um fazer 

construído pelo sujeito a partir dos discursos e atos que executa e a que busca cristalizar e 

materializar.  

As palavras de Butler (2017) sobre o gênero são aqui consideradas no que cabe ao nome 

social enquanto parte da identidade do sujeito e de sua representação linguística: “o gênero é a 

estilização repetida dos corpos, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura 

reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma 

classe natural de ser” (BUTLER, 2017, p. 61). Dessa forma, o nome social busca, também, uma 

declaração pública da identidade da pessoa transgênero, em que ela dá visibilidade a um grupo 

que a sociedade hegemônica busca invisibilizar. 

No que tange às escolhas de nomes artísticos por drag queens¸ nossa pesquisa revela 

que as artistas drag queens em foco na nossa pesquisa, a exemplo das pessoas transgêneros, 

optam, majoritariamente, por nomes sem identidade morfológica com os prenomes, 

demonstrando, no entanto, considerável interesse na estilização ortográfica, na unicidade e na 

individualização dos seus nomes artísticos, optando, inclusive, pela adoção de nomes duplos 

ou mesmo triplos, conforme se observa no nome artístico Potty Paolla Palloma, e não constantes 

de dicionários antroponímicos brasileiros.  

Esse fato sugere que as artistas drag queens que conosco colaboraram, à semelhança de 

artistas drag queens de renome nacional, como Pablo Vittar, Glória Groove, Léo Áquila, 

Loreley Fox, Bianca Del Rio, Silvetty Montilla, Nany People dentre outras - ou mesmo artistas 

que não expressam funcionalidade de gênero - intentam imprimir nos seus nomes marcas de 

exclusividade, com vista, a se destacarem dentre seu público, adotando nomes que não são 

populares e que atraem para a artista a atenção, seja pela sonoridade, seja pela representação 

ortográfica, de forma a destacar-se entre os seus seguidores. 

Como contribuição desta pesquisa, propomos um alargamento da divisão dos 

antropônimos trazidas por Amaral (2011, p.76), trazendo a proposta de acréscimo teórico da 

categoria “nome social” com uma formação híbrida ortônimo/alônimo, em uma posição 

subjacente aos ortônimos e sobreposta aos alônimos, considerando, para isso, os amparos legais 

que dão base ao uso do nome social em substituição ao prenome nos mais diversos contextos 

institucionais. 

Em finalizando este trabalho, o reconhecemos limitado nas partes e no todo. 

Obviamente, não pretendemos apresentar todas as respostas ou conclusões sobre nossa 

temática, mas principalmente apontar a sua existência. Nossa maior pretensão é incentivar, 
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quiçá, a realização e persistência de novos estudos que, porventura, se debrucem sobre o sistema 

de formação de nomes ou sobre a primordial característica do ser humano, a linguagem. 

Almejamos que este estudo traga, de fato, contribuições, ainda que tímidas, para esse 

campo de estudos, pois entendemos que muito há por se refletir e analisar sobre o tema abordado 

e esperamos, como pesquisadora, sequenciá-lo em estudos futuros. 
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