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Para início de conversa... 

Quando falamos em patrimônio, nos referimos a algo que guarda importância 
para nós, para nossa família ou alguém, não é mesmo? 

A sensação que a ideia de patrimônio nos dá é de que algo é valioso e merece 
ser cuidado, como fazemos com os objetos que temos em nossas casas, a 
nossa própria casa, roupas, bens, etc. 

Porém, devemos considerar os valores não econômicos que determinados 
objetos possuem. Quer um exemplo? 

Já ouviu a expressão: Eu tenho um nome a zelar!? 

Pois é... o nome é um exemplo de algo valioso, que tem grande 
representatividade para nós e não tem valor econômico, ou seja, não há um 
valor em dinheiro que expresse o quanto ele é importante para nós. 

Mas, de onde vem os nossos nomes e sobrenomes? 

Os primeiros a adquirirem sobrenomes foram os chineses. Algumas lendas 
sugerem que o Império Fushi decretou o uso de sobrenomes, ou nomes de 
famílias, por volta de 2852 a.C. Os chineses tinham normalmente 3 nomes: o 
sobrenome, que vinha primeiro e era uma das 438 palavras do sagrado poema 
chinês "Po-Chia-Hsing". O nome de família vinha em seguida, tirado de um 
poema de 30 personagens adotados por cada família. O nome próprio vinha 
então por último. 

Na Roma Antiga tinham apenas um nome próprio. No entanto mais tarde 
passaram a usar três nomes. O nome próprio ficava em primeiro e se chamava 
"prenome". Depois vinha o "nome", que designava o clã. O último nome 
designava a família e é conhecido como "cognome". Alguns romanos 
acrescentavam um quarto nome, o "agonome", para comemorar atos ilustres 
ou eventos memoráveis. Quando o Império Romano começou a decair, os 

TEMA DA AULA: Eu tenho um nome a zelar! 

Este conteúdo não está 
disponibilizado no seu livro 

didático. 

 



nomes de família se confundiram e parece que os nomes sozinhos se tornaram 
costume mais uma vez. 

Até por volta do século XII, os europeus tinham o costume de dar apenas um 
nome para os seus descendentes. Nessa época, talvez pelo próprio isolamento 
da sociedade feudal, as pessoas não tinham a preocupação ou necessidade de 
cunharem outro nome ou sobrenome para distinguir um indivíduo dos demais. 
Contudo, na medida em que as sociedades cresciam, a possibilidade de 
conhecer pessoas com um mesmo nome poderia causar muita confusão. 

Imaginem só! Como poderia repassar uma propriedade a um herdeiro sem que 
sua descendência fosse comprovada? Como enviar um recado ou mercadoria 
a alguém que tivessem duzentos outros xarás em sua vizinhança? Certamente, 
os sobrenomes vieram para resolver esses e outros problemas. Entretanto, não 
podemos achar que uma regra ou critério foi amplamente divulgado para que 
as pessoas adotassem os sobrenomes. 

Em muitos casos, vemos que um sobrenome poderia ser originado através de 
questões de natureza geográfica. Nesse caso, o “João da Rocha” teve o seu 
nome criado pelo fato de morar em uma região cheia de pedregulhos ou morar 
próximo de um grande rochedo. Na medida em que o sujeito era chamado pelos 
outros dessa forma, o sobrenome acabava servindo para que seus herdeiros 
fossem distinguidos por meio dessa situação, naturalmente construída. 

Outros estudiosos do assunto também acreditam que alguns sobrenomes 
apareceram por conta da fama de um único sujeito. Sobrenomes como 
“Severo”, “Franco” ou “Ligeiro” foram criados a partir da fama de alguém que 
fizesse jus à qualidade relacionada a esses adjetivos. De forma semelhante, 
outros sobrenomes foram cunhados por conta da profissão seguida por uma 
mesma família. “Bookman” (livreiro) e “Schumacher” (sapateiro) são 
sobrenomes que ilustram bem esse tipo de situação. 

Quando você não tinha fama por algo ou não se distinguia por uma razão 
qualquer, o seu sobrenome poderia ser muito bem criado pelo simples fato de 
ser filho de alguém. Na Europa, esse costume se tornou bastante comum e 
pode ser visto alguns sobrenomes como MacAlister (“filho de Alister”), 
Johansson (“filho de Johan”) ou Petersen (“filho de Peter”). No caso do 
português, esse mesmo hábito pode ser detectado em sobrenomes como 
Rodrigues (“filho de Rodrigo”) ou Fernandes (“filho de Fernando”). 

Hoje em dia, algumas pessoas têm o interesse de remontarem a sua arvore 
genealógica ou conhecer as origens da família que lhe deu sobrenome. Talvez, 
observando algumas características do próprio sobrenome, elas possam 
descobrir um pouco da história que se esconde por detrás do mesmo. Afinal de 
contas, o importante é saber que a ausência desses “auxiliares” nos tornaria 
mais um entre os demais. 

 

 



 

 

1. E você, já teve curiosidade de saber de onde vem seu nome? 
Nossa tarefa consistirá no seguinte: 
a) Pergunte aos seus pais, avós ou outro familiar se ele sabe a origem do 

nome. De onde foi tirado, quem deu a sugestão e escreva abaixo: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 

b) Agora vamos pesquisar sobre o seu sobrenome. Lembre-se que na 
nossa cultura, o sobrenome é o que escrito por último. 
Exemplo: Francisco Rodrigues Pinto 
Francisco é o nome, Rodrigues é o nome do meio e Pinto é o 
sobrenome. 
 
Busque na internet a origem do seu sobrenome e transcreva abaixo. 
Um site que vai ajudar: https://super.abril.com.br/especiais/a-origem-
dos-50-sobrenomes-mais-comuns-do-brasil/ 
 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
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