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Não poucas criaturas tem aversão ou, mesmo, horror ao prenome ou ao Dome que possuem, e 
de bom grado os trocariam por outros. 

Algumas receberam, realmente, nomes banais ou inexpressivos, quando não, rebarbativos ou 
chocantes, a ponto de se encalistrarem, quando os ouvem em voz alta ou são obrigados a 
menciona-los em público. 

Para certos indivíduos a influencia psicológica do prenome ou do nome de família, quando se 
prestam ao ridículo ou à zombaria, pode ter sobre a personalidade efeito deprimente ou, 
mesmo, nocivo.  

Quando procedem de pais de língua exótica, alguns são extravagantes ou dissonantes, outros 
são cacofônicos; ou dão margem à cacoftons. 

Entre nós, progenitores com pretensa originalidade, ignorantes do mal que praticam, 
pespegam nos filhos designações insensatas, quiçá, estúpidas, que às vezes os tornam infelizes 
por toda a existência. 

Em condições normais de senso e de responsabilidade, ninguém dará aos filhos prenomes que 
os possam tornar vítimas da risota ou do escarneo dos semelhantes, influindo lhes 
maléficamente sobre o psiquismo, a ponto de transformar muitos deles em frustrados 
psicossociais. 

Por influxo excêntrico, nimiamente psicopático, inúmeros se descuidam da importância desta 
escolha ou, propositadamente, dão aos pobres rebentos nomes, que desde a escola primaria 
provocam chistes ou caçoadas, prejudicando o seu portador de forma mais ou menos 
acentuada ou grave. 

Exemplos de nomes nestas condições citam-se aos milhares pela originalidade ou comicidade, 
como a de um sacerdote pernambucano que se chamava Padre Pedro da Purificação Pais e 
Paiva, pároco da cidade de Panelas, onde exercia também a função de professor público. A 
seqüência dos "pp" o perseguiu de modo implacável! 

Dado, talvez, o acendrado regionalismo de seus progenitores, um grande cientista patrício 
recebeu, em seguida ao prenome, o nome do país, a designação do Estado e da cidade em que 
nasceu. 

Os nomes cumulativos do sacerdote e do cientista nada apresentam de inconveniente, nem de 
chocante. São apenas originais. Os de tantos outros, porém, como se diz na gíria carioca, "são 



de amargar"! Descambam para a estultice e dão margem a troças e a zombaria, às vezes, 
pesadas e insultantes. 

Pode-se bem avaliar o constrangimento de certos indivíduos, sujeitos a chacotas 
atormentadoras, como os infelizes que receberam nomes como estes. João Colica, João da 
Mesma Data, Manoela da Hora Pontual, Esburro de Oliveira, Graciosa Rodela e Himeneo das 
Dores Conjugais! 

De uma relação que me forneceram, destaco apenas os seguintes: Chevrolet Ford da Silveira, a 
do pratico de farmácia, baiano, João Peçanha Farol da Barra e o de João Cara de Jesus. 

A excentricidade paterna, com ou sem anuência materna, e tolo de despertar a atenção sobre 
os próprios progenitores ou concorrer para a popularidade barata e fácil dos filhos, a despeito 
do prejuízo que lhes possa sobrevir. 

Certos nomes, (refiro-me também a nome de família), deviam ser retificados, quando 
incompatíveis com o meio, com a pronuncia ou com a grafia do país. Os escrivães dos cartórios 
de registro deveriam estar habilitados a negar a anotação dos mais bizarros ou fantasistas, que 
possam entrar no roí da vulgaridade ou da insensatez, e capacitados para retificar os nomes de 
família, com o prévio assentimento do Juíz, quando houver motivo justificado 

De longa data é conhecida e assinalada a importância atribuída à escolha dos nomes 
individuais e de família. 

Chamfort, pensador e moralista francês do século XVIII, era filho natural e se chamou, 
inicialmente, Nicolás. Comeste nome fez os estudos na Universidade de Paris. Desejoso de 
apresentar-se ao mundo com um nome de relevo, adotou, segundo Saint Betive, o de Senhor 
de Chamfort. 

Um dia, conta o notável crítico francês, o Marquês de Créqui lhe disse: - "Senhor de Chamfort, 
parece-me que hoje, um homem de espírito é igual, em qualquer situação, não obstante o 
nome que tenha". - "Falais bem a vosso gosto, Senhor Marquês", replicou Chanifort. - 
"Suponde, entretanto, que ao invés do Senhor de Créqui, vosso nome fosse Senhor Criquet. 
Entrai num salão e vos certificareis si o efeito é o mesmo!" 

Antes de Chamfort, já Voltaire dera acordo da importância psicológica do nome, fato a que 
certos povos não dão valor, tanto assim que entre eles se apontam nomes estravagantíssimos. 
Com o uso e a tradição, tornam-se familiares e não provocam estranheza ou gracejo de mau 
gosto. Voltaire, contudo, não esteve pelos autos, nem pela tradição, e mudou de nome. Aos 
vinte e quatro anos trocou o nome de família, que era Arouet, para o que adotou e com o qual 
se tornou célebre. 

Os chineses davam aos filhos um "nome de leite", isto é, um primeiro nome que os próprios 
filhos, mais tarde, poderiam ou não modificar, de acordo com as predileções. 

Como não é possível, pelo menos no presente, implantar o sistema de dar aos filhos um 
prenome provisório, substituível na maioridade, lia o recurso legal de requerer ao Juíz a sua 
retificação, de acordo com o artigo 72 e o respectivo parágrafo único, do decreto 5.857, de 9-



11-1939. Mesmo o nome da família, quando contrario à moral, ou ridículo, pode ser retificado, 
correção essa que não é difícil, complicada, nem dispendiosa. 

Nos Estados Unidos da América do Norte é comum a "americanização" dos nomes de família. 
Um exemplo expressivo é o do atual presidente, descendente de alemães, instalados no país 
por volta de 1850. O nome originário era Eisenhouer, modificado para Eisenhower. Os Kehl 
que para lá imigraram na mesma época, com exceção de alguns, americanizaram" o nome para 
Kehlin e Kehlen, segundo informação da senhora do cônsul geral americano em Hamburgo, 
senhor John Kehl, falecido lia poucos anos. 

Não ha mal algum nesse processo de nacionalização, quando possível ou ajustáveis, sobretudo 
dos nomes de família de difícil pronuncia ou de difícil fixação na memória, como sucede com 
os originários de países nos quais predominam as consoantes ou as formações ortográficas 
arrevesadas. 

De acordo com o que me informaram, bastará um requerimento ao Juíz, o qual, diante dos 
inconvenientes apontados, dará autorização para ser expedido um mandato ao oficial do 
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais, para averbar, à margem do assentamento de 
nascimento, a retificação solicitada, fazendo-se a devida publicação pela imprensa para 
conhecimento dos interessados. 

Tal é a medida que se poderá denominar "reparadora" para a modificação dos prenomes e, 
excepcionalmente, para os patronímicos ou nomes de família. A medida profilática, contudo, 
deve consistir num dispositivo legal que regule, taxativamente, o processo de registro de 
nascimento, tendo em vista impedir a anotação de nomes de fantasia, quando absurdos, 
estapafúrdios ou atentatórios ao bom senso, prejudiciais às pobres vítimas de pais bizarros ou 
inconsequentes. 

Com relação aos nomes de família de origem estrangeira, a questão deverá ser cuidada com o 
máximo rigor, afim de evitar abusos, confusões, apropriações ou caprichos injustificáveis. 
Admitisse-a apenas a "nacionalização" da pronuncia, por conseguinte, da grafia, como é usual 
nos Estados Unidos da América do Norte. 

O que urge, no presente, é combater a excentricidade das nomenclaturas condenáveis pela 
higiene mental e social; propagar entre as famílias os inconvenientes das escolhas de nomes 
que possam prejudicar os seus portadores; divulgar, enfim, entre os interessados, a 
possibilidade de retificação legal para os casos justificáveis. 

O prenome e o nome de família constituem patrimônios sagrados, que se deve resguardar 
através dos tempos, por todos os modos, impedindo que se tornem simples designações 
sujeitas a caprichos ou a alterações geradoras de confusão e de desordem. 

Assim, pois, cumpre evitar os nomes inconvenientes, assim como retificar, criteriosamente, 
apenas os que devem ser modificados para bem dos seus portadores e da coletividade. 


