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1. Uma coincidência antroponomástica curiosa: em áreas e em condições sociais 

equiparáveis, os nomes de família (apelidos) mais frequentes nos bairros centrais das 

cidades de Lisboa e de São Paulo são os mesmos e distribuem-se estatisticamente da 

mesma maneira. Nessas áreas e condições (que, no entanto, não convém extrapolar 

para a totalidade do país), os brasileiros usam os mesmos apelidos que os portugueses. 

Esta constatação só não surpreenderá aquelas pessoas para quem o mundo que o 

português criou continua no seu estado original; mas há nela matéria inesperada para 

quem, em Portugal como no Brasil, está atento ao discurso que historiadores, 

sociólogos, linguístas e literários vêm desenvolvendo no sentido de chamar a atenção 

para as especificidades da cultura brasileira e para os seus gestos de autonomização 

face à matriz europeia.  

Exponho rapidamente os factos, que se acham mais desenvolvidos em Castro 2004. As 

pessoas particulares que residem no centro das cidades de São Paulo e de Lisboa, com 

telefone de rede fixa, têm praticamente os mesmos apelidos e em proporções muito 

semelhantes. Que apelidos são esses?  

Segundo a base de dados nacional da rede telefónica fixa, os apelidos mais usados em 

Portugal são os que constam do Quadro I (cf. final). Quase cinco por cento dos 

assinantes portugueses de telefone fixo chamam-se Silva; 3,2 por cento chamam-se 

Santos, 2,5 por cento são Ferreira e quase outros tantos são Pereira, e assim por diante.  

A lista dos assinantes de Lisboa Cidade (que exclui os municípios da Grande Lisboa) 

coincide com a lista nacional, apesar de pequenas variações: Ferreira é um pouco mais 

numeroso que Pereira; Oliveira vem depois de Rodrigues e Martins, nomes que 

precede no plano nacional, etc. Mas o que mais importa é que os nomes de família são 
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os mesmos, tal como o são geralmente as proporções da sua distribuição quantitativa. 

A capital, atraindo população proveniente de todas as regiões do país, reflecte nos 

nomes e nos números a estrutura familiar do país na sua totalidade. O que faz todo o 

sentido. 

Mas, que sentido faz constatar que esses mesmos apelidos, em proporções quase 

idênticas, são usados pelos habitantes da zona central de São Paulo que têm telefone 

fixo? Parece só poder ser este: a maior cidade do Brasil, nos seus bairros mais antigos, é 

habitada maioritariamente por descendentes de portugueses, que conservam os nomes 

de família originários. Veja-se no Quadro II a coincidência que, nas duas cidades, 

ocorre entre os quinze principais apelidos. Apenas uma excepção merece registo: o 

nome Sousa é muito mais usado em São Paulo que em Lisboa. 

Na minha anterior abordagem do problema, não ocultei a dificuldade de conciliar estas 

evidências antroponímicas com os dados de que dispunha sobre a emigração 

portuguesa para o Brasil. Como nos ensina Rosa Virgínia Mattos e Silva, «até meados 

do século XIX a etnia branca estava representada, quase exclusivamente, pelos 

portugueses e lusodescendentes» (Mattos e Silva 2004: 126). Mas, na segunda metade 

do séc. XIX, a emigração branca aumenta muito e diversifica as suas proveniências 

nacionais: a imigração portuguesa não só perde o exclusivo que detinha (a par da 

enorme entrada de escravos africanos, convém não esquecer) como deixa de ser 

maioritária. Segundo Lúcio Kreutz (cit. em Mattos e Silva 2004: 151), 

 

os alemães formaram a primeira corrente imigratória, a partir de 1824, 

localizando-se, sobretudo, em São Leopoldo no Rio Grande do Sul... Os 

italianos vieram a partir da década de 1870 e formaram o contingente maior: 

1.513.151 de imigrantes. No mesmo período vieram 1.462.111 portugueses, 

598.802 espanhóis, 188.622 japoneses (a partir de 1908), 123.724 russos, 

94.453 austríacos, 79.509 sírio-libaneses, 50.010 poloneses e 349.354 de 

diversas nacionalidades. 

 

Significa isto que, entre a segunda metade do séc. XIX e os inícios do século seguinte, 

entrou no Brasil cerca de 1 milhão e meio de portugueses, mas no mesmo período 

entrou uma quantidade ligeiramente superior de italianos e outro tanto de outras 

nacionalidades. Perante esta perda de relevância da imigração portuguesa, como 
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explicar o seu predomínio no centro de São Paulo? Outra pergunta: existirá esta curiosa 

coincidência apenas entre São Paulo e Lisboa? 

 

2. É possível comparar os dados relativos a São Paulo com dados idênticos do Rio de 

Janeiro, recorrendo à base informática Riolistas Interactiva de 2002, que usei como nas 

outras cidades, restringindo-me aos assinantes  residenciais da rede fixa. A cidade está 

dividida em quatro zonas: Centro, Norte, Sul e Oeste. À semelhança de São Paulo, 

concentrei-me na zona Centro (embora, dada a maior liberdade dos meios, depois 

tenha examinado outras zonas). A zona Centro, em números totais, contém muito mais 

habitantes e pode, por isso, ser mais extensa e socialmente diversificada do que a 

paulista; não sei avaliar em que medida isso interfere com os resultados. 

A primeira constatação é a de que também no centro do Rio, tal como em São Paulo, os 

apelidos mais frequentes são portugueses e se distribuem por quase idêntica ordem 

decrescente, como se pode ver no Quadro III. Desvios: um, ligeiro, no caso de 

Fernandes, que abunda mais no Rio do que em São Paulo, e um importante no caso de 

Sousa, muito menos representado no Rio do que em São Paulo.  Recorde-se que 

também os dados portugueses deixam Sousa no fim do grupo de apelidos principais, o 

que poderá talvez ser interpretado como uma afinidade maior entre as soluções da 

antiga metrópole e as da antiga capital da colónia. 

Mas convém averiguar da possibilidade de, no Rio, algum apelido que não faz parte 

deste grupo, e que eventualmente nem seja português, gozar de popularidade que não 

tem nas duas outras cidades exploradas. Para esclarecer este ponto, basta tomar o 

nome próprio absolutamente mais frequente e apurar quais os apelidos que o 

costumam seguir no Rio de Janeiro. O nome próprio mais universal, nos grupos 

humanos que aqui estão em exame, é Maria, indício de que as médias de idades dos 

assinantes da rede telefónica fixa são elevadas, pois o uso de Maria começou a decair, 

pelo menos em Portugal, entre os anos 70 e 80, sendo portanto cada vez mais raro entre 

as portuguesas de trinta anos e menos. Arrisco-me a supor que no Brasil a evolução 

tenha sido a mesma, talvez até mais rápida. 
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O resultado concorda com tudo o que apareceu antes: pesquisei, de entre os bairros da 

zona Centro, aquele que é designado igualmente por Centro e nele encontrei o 

predomínio de Marias com apelido Silva, Santos, Oliveira, Ferreira, Pereira, Costa, etc. 

Confirma-se, assim, que não é apenas em São Paulo, mas igualmente no Rio de Janeiro 

que os habitantes de meia idade, residenciais e equipados com telefone fixo têm os 

mesmos apelidos que os portugueses homólogos do centro de Lisboa. Seria ousado 

concluir daqui que a população mais estável das duas maiores cidades brasileiras é de 

origem portuguesa, mas estes dados antroponomásticos são suficientemente sugestivos 

para suscitarem algumas outras inquirições e reflexões. Alinho aquelas que, de 

momento, me são mais acessíveis. 

 

3. No bairro carioca do Centro, não é apenas a presença dos apelidos principais (todos 

portugueses) que chama a nossa atenção. Também a esmagadora maioria dos outros 

apelidos, menos numerosos, é de origem portuguesa: encontrei 436 apelidos, dos quais 

300 são portugueses com toda a evidência e apenas 137 provêm de outras línguas e 

nações, que tentarei arrumar, com algumas hesitações, nos grupos abaixo: 

 

italianos - Actis, Agostina, Alborio, Amendola, Belcastro, Biase, Bodenase, 

Bogea, Caparelli, Caputo, Carrocino, Cassino, Cavalcante, Cersosimo, Chinelli, 

Ciancio, Cosentino, Dell'Armi, Di Piero, Facchinetti, Ferme, Ferraro, Fionda, 

Flavoni, Fontana, Gatiole, Gentile, Ginnari, Guaraldi, Guidine, Ieno, Janini, 

Leltieri, Lo Gullo, Lossio, Luizi, Malgeri, Mantoano, Mauro, Missano, Muno, 

Renno, Rizolo, Sabato, Sagulo, Scudieri, Seraphini, Stopa, Taranto, Torietto, 

Trajano, Velo, Verteria, Vicini, Vivacqua. 

 

espanhóis - Alonso, Caballero, Del Rio, Derredo, Diaz, Dominguez, Esperón, 

Linares, Lobes, Loiola, Louzano, Martinez, Molina, Otoya, Pantoja, Pazos, 

Perez, Peron, Pirozo, Recarey, Roldon, Soria, Sotero, Tulquero,  Uchoa, Valejo, 

Xastre. 

 

alemães - Bluhm, Diez, Diferenz, Echer, Hagen, Heringer, Jansen, Kiehl, Kruger, 

Ludolff, Mazur, Mol, Morschbacher, Oldemburg, Pank, Pecly, Puchalski, 

Raasch, Schindel, Schinzel, Verwiebe, Waechtler, Weber, Weinschutz. 

 

franceses - Bille, Centurion, Collet, Darbilly, Doré, Duquesnois, Garçone, 

Guarnier, Malengreau, Polly, Pourroy, Sigette, Simon. 
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ingleses - Greenhalgh, Hime, Simpson, Wanderley. 

 

eslavos - Glinka, Gornic, Kandrik. 

 

orientais - Hwang, Saka. 

 

hebraicos - Lavinas, Manes. 

 

levantino - Bichara. 

 

Além de seis nomes que não sei classificar (Duailibe, Lulu, Lunse, Piau, Timbo, Tote), 

contam-se: 55 italianos, 27 espanhóis, 24 alemães, 13 franceses, 4 ingleses, 3 eslavos, 2 

orientais (um chinês e um japonês?), 2 hebraicos, 1 levantino (turco?). 

Confirmam-se, assim, algumas das indicações de Lúcio Kreutz, que citei há pouco: os 

grupos mais numerosos da população urbana são provenientes da imigração italiana, 

espanhola e alemã, mas são precedidos a grande distância pela imigração portuguesa. 

Além disso, cada um dos apelidos imigrados não-portugueses conta, no bairro carioca 

do Centro, com apenas um ou dois indivíduos. Os apelidos não-portugueses não são só 

minoritários, são também pouco usados. 

 

4. Convém submeter estas conclusões, tão unânimes, a uma contraprova, repetindo o 

levantamento total dos apelidos que se seguem ao nome próprio Maria em bairro 

periférico do Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca, bairro de construção muito recente, 

habitado por uma população proveniente de outras zonas do Rio ou de fora da cidade, 

parece oferecer boas condições de contraste com a população do Centro, que admito 

como longamente sedimentada. Impressões como esta precisariam, evidentemente, de 

ser corroboradas por análises de ordem demográfica e sociológica, que não estou em 

posição de intentar. Assim como merece atenção um outro facto: o nome de Maria tem 

um total de ocorrências consideravelmente mais baixo na Barra que no Centro; é 

possível que isso reflicta uma população menos densa, mas é igualmente possível que 

se trate de uma população mais jovem, em que se manifesta já o declínio de Maria 

como nome inicial. 
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Pode dizer-se, de acordo com o Quadro IV, que os apelidos dominantes continuam a 

ser portugueses, e quase os mesmos, dispostos por ordem decrescente semelhante; as 

variantes respeitam ao apelido Sousa, que tal como em São Paulo ocupa uma posição 

elevada, e a apelidos como Carvalho, Lima, Araújo e Melo, proporcionalmente mais 

abundantes aqui que no Centro. 

Existem, no entanto, diferenças importantes. O número e a variedade dos apelidos são 

muito superiores na Barra: contei 830 apelidos diferentes, valor que quase duplica o do 

Centro; este crescimento deve-se ao maior número de nomes não-portugueses (365), 

que não chegavam a um terço do total no Centro mas, na Barra, se aproximam dos 

portugueses (470).  As principais proveniências nacionais parecem ser a italiana e a 

espanhola. 

De modo geral, verifica-se que o confronto entre um bairro central, antigo e tradicional, 

e um bairro moderno e afluente do Rio de Janeiro se traduz, na distribuição dos 

apelidos, por um maior cosmopolitismo das proveniências dos nomes de família neste 

segundo. É um resultado esperável. 

Mas o pano de fundo não varia: a base dos nomes de família em ambos os bairros (e 

portanto, porventura, na maioria dos bairros) é portuguesa. E aí temos a contraprova. 

 

5. É natural que, sendo a imigração europeia para o Brasil apenas portuguesa desde o 

início da colónia até à primeira metade do séc. XIX, esse facto tenha manifestações 

evidentes na composição demográfica, para não dizer genética, da população 

brasileira.  E que o onomástico dos nomes de família reflicta esse mesmo facto. A 

imigração africana foi, no mesmo período, consideravelmente superior; como os 

escravos, com frequência, tomavam o nome dos proprietários, ofereceram assim aos 

apelidos portugueses uma oportunidade de se multiplicarem e dão-nos uma pista para 

explicar, em parte, os dados numéricos que aqui exponho. Ter apelido português não é 

exclusivo de lusodescendente: famílias de outras origens e raças podem ter adquirido 

nomes portugueses por dependência, por alforria ou também por casamento. Talvez 

até por um processo de adaptação ao novo ambiente, tal como os imigrantes do leste 

europeu, nos USA, frequentemente adoptaram apelidos anglo-saxónicos.  
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Mesmo assim, esperar-se-ia que os imigrantes de outras nacionalidades que, no séc. 

XIX, começaram a chegar ao Brasil, com famílias completas, escapassem a esta 

influência e mantivessem os seus apelidos. É verdade que o fazem mas, pelo que 

vimos, os apelidos italianos, espanhóis, etc., não atingem proporções equivalentes ao 

peso numérico das suas entradas no Brasil, como as contabiliza Lúcio Kreutz. 

 

6. Há um outro elemento, que pode ajudar a compreender este fenómeno. A imigração 

portuguesa, se no séc. XIX perdeu a supremacia do passado, não cessou. Pelo contrário, 

entre finais desse século e meados do XX, reanimou e atingiu valores de novo bastante 

elevados. Entre 1880 e 1930, imigraram para o Brasil mais de 1.200.000 portugueses, 

como mostra o Quadro V, baseado em dados de Lobo (2001: 142). Só no quinquénio 

1907-1912, entraram no Brasil 248.766 portugueses, ao passo que os imigrantes 

espanhóis eram 123.592, os italianos 114.641 e os de outras nacionalidades bastante 

menos (Lobo, 2001: 143). Por aqui, vê-se que a anterior predominância de italianos não 

perdurou, a não ser no estado de São Paulo. 

No que diz respeito ao Rio de Janeiro, em 1890, para uma população total de 522.651 

pessoas, havia 106.461 portugueses e 161.203 lusodescendentes (Lobo, 2001: 42). Ou 

seja: exactamente metade da população da capital do Brasil era, há pouco mais de um 

século, de origem portuguesa. 

Com tais números, ainda nos devem surpreender tais nomes? 
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Quadro I 

Apelidos mais frequentes em Portugal 

(fonte: Lista telefónica nacional da rede fixa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro II 

Apelidos mais frequentes em Lisboa e em São Paulo 

por ordem decrescente 

 

Lisboa S. Paulo 

silva silva 

santos santos 

pereira sousa 

ferreira oliveira 

costa pereira 

rodrigues costa 

martins ferreira 

oliveira rodrigues 

almeida almeida 

fernandes gomes 

gomes lopes 

lopes martins 

marques gonçalves 

sousa fernandes 

gonçalves marques 

 Apelido Contagem % 

1 Silva 135.010 4,98% 

2 Santos 86.813 3,20% 

3 Ferreira 68.177 2,52% 

4 Pereira 67.033 2,47% 

5 Costa 54.477 2,01% 

6 Oliveira 52.356 1,93% 

7 Rodrigues 49.474 1,83% 

8 Martins 44.510 1,64% 

9 Sousa 43.141 1,59% 

10 Fernandes 40.834 1,51% 

11 Gonçalves 38.647 1,43% 

12 Lopes 35.536 1,31% 

13 Almeida 33.745 1,25% 

14 Ribeiro 33.532 1,24% 

15 Carvalho 33.121 1,22% 

16 Gomes 32.601 1,20% 

17 Marques 32.053 1,18% 

18 Pinto 29.913 1,10% 

19 Alves 28.867 1,07% 

20 Dias 25.767 0,95% 
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Quadro III 

Apelidos mais frequentes em S. Paulo e Rio, 

com frequências do Rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro IV 

Apelidos mais frequentes no Rio de Janeiro 

(Barra da Tijuca) 

 

Rio de Janeiro (Barra da Tijuca) freq. 

silva 112 

oliveira 65 

santos 59 

sousa 49 

costa 47 

ferreira 41 

carvalho 38 

lima 38 

pereira 32 

almeida 30 

araújo 28 

melo 23 

rodrigues 21 

martins 21 

fernandes 21 

alves 21 

barbosa 20 

lopes 19 

gomes 18 

 

S. Paulo Rio de Janeiro 

(Centro) 

freq. 

silva silva 8307 

santos santos 4457 

sousa oliveira 3096 

oliveira ferreira 2449 

pereira pereira 2388 

costa costa 1963 

ferreira rodrigues 1850 

rodrigues gomes 1630 

almeida martins 1190 

gomes almeida 1170 

lopes fernandes 970 

martins gonçalves 926 

gonçalves lopes 916 

fernandes marques 606 

marques sousa 538 
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Quadro V 

Imigração portuguesa no Brasil 

 

1880-1890 125.870 

1891-1900 202.430 

1901-1910 272.393 

1911-1920 321.447 

1921-1930 290.772 

total 1.212.912 
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