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Evandro da Nóbrega vem publicando em A União e aqui no Eltheatro, matéria 

eruditíssima, em três atos, a respeito de minhas origens, começando pela de meu 

sobrenome, que provém deste peixe: 

 

 
 

http://www.encyclopeche.com/poissons/plie_carrelet2.jpg 

Nome comum 

Solha 

Nome científico 

Platichthys flesus 

Identificação 

Comprimento máximo: 60 cm. Ao contrário da maioria dos peixes, a metade direita e a metade esquerda 
do corpo não são simétricas: o peixe está sempre deitado sobre um dos lados (muito mais claro), 
deslocando-se os seus olhos, enquanto ele cresce, de modo a ficarem ambos de um dos lados da cabeça 

Bem. Nossa grande atriz Soya ( na verdade Maria Auxiliadora) Lira, deve o nome 

artístico ao apelido de infância – deturpação de “Solha” - que ela recebeu por ter 

passado uns tempos estrábica... como o tal peixe. Quem sabe não teria sido essa, 

também, a origem de minha família. 

Mas isso não é novo. Paolo Ucello e Sandro Botticelli – dois grandes artistas da 

Renascença Italiana – poderiam ter seus nomes traduzidos, entre nós, para Paulo 

Pássaro e Alexandre Barrilzinho (Botticello). Outro gênio da época era filho de um 

tintureiro e ficou na História da Arte como Tintoretto: “Pequeno Tintureiro”.   

http://www.riototal.com.br/


Do mesmo modo, quando consideramos que “ribeiro” é o mesmo que “riacho” - 

“brook” em inglês, “bach” em alemão - atinamos para o fato de que existe pelo menos 

uma coisa em comum entre algumas pessoas famosas, além de serem grandes artistas: 

 

João Ubaldo... Ribeiro     , Peter... Brook   

 

... e Johann Sebastian... Bach  

                                         http://ipt.olhares.com/data/big/277/2774245.jpg 

 

 

As origens de alguns nomes nos surpreendem ainda mais. Cerca de 

dez por cento da população brasileira descende de judeus cristãos-
novos, e há historiadores afirmando que essa proporção é de 35%. 

Daí que muitos sobrenomes que parecem claramente dizer uma 
coisa, significam outra. Assim, um de nossos escritores maiores 

poderia ser este: 

João Guimarães... Rosa *    

                                    http://static.blogstorage.hi-

pi.com/photos/jmgs.fotosblogue.com/images/gd/1202597921/Chefe-Indio.jpg 

 

http://ipt.olhares.com/data/big/277/2774245.jpg
http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/jmgs.fotosblogue.com/images/gd/1202597921/Chefe-Indio.jpg
http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/jmgs.fotosblogue.com/images/gd/1202597921/Chefe-Indio.jpg


Rosa, no caso, deriva do hebraico Rosh, que significa chefe, cabeça. Já o sobrenome do 

poeta e tradutor Ivo... Barroso seria este: 

 

 

                              
 

                                   http://ritmos.blogs.sapo.pt/arquivo/india.jpg 

 

... pois “Barroso” deriva de Bar-Rosh, "filho do chefe, do principal”. Sempre me perguntei por 
que meu amigo, o romancista José Bezerra Filho, teria essa filha de vaca no sobrenome e – de 
repente – me surge a luz: eis o que na verdade significa: 
 
 

                                                       
                       http://downloads.open4group.com/wallpapers/escalando-a-rocha-

3ac3d.jpg 

 
“Bezerra” vem do hebraico  bTzur:  "rocha". 
 
Cabe-me aqui, portanto, encerrar com um pequeno dicionário ilustrado: 
 
 
 

 

 

http://ritmos.blogs.sapo.pt/arquivo/india.jpg


Padre Antonio... Vieira  

                                      http://www.dara.es/torreira/images/vieira.JPG 

 

 

 

Dom Pedro de... Alcântara *    

                                           http://adufe.weblog.com.pt/arquivo/alcantara_trajano.jpg 

 

                                               (*) Alcântara é “A Ponte” (ةرطنقلا), em árabe 

 

 

 

 

 
 
 

Pedro... Nava   *    

                       http://paulomonteiro.files.wordpress.com/2010/05/mago-profeta1.jpg 
 
                       (*)Do hebraico navi, "profeta". 
 
 

http://www.dara.es/torreira/images/vieira.JPG
http://adufe.weblog.com.pt/arquivo/alcantara_trajano.jpg
http://paulomonteiro.files.wordpress.com/2010/05/mago-profeta1.jpg


 

 

 

 

 

 

Paulo... Maluf  *     

 

                           

http://g.hwof.com/recipient_image/6f9a67d9b87d05b1b644a56377891de2.gif 

 

                           (*) do árabe “gordo” 

 

 

Giovanni...  Boccaccio *    

                                           

http://4.bp.blogspot.com/_Rj_i1hn_ZoY/SU60YFknecI/AAAAAAAAEZc/k8z0Lujv-

mU/s400/BocaGrande.jpg 

                                    (*) do italiano “bocarra, boca grande” 

 

 

 

http://g.hwof.com/recipient_image/6f9a67d9b87d05b1b644a56377891de2.gif
http://4.bp.blogspot.com/_Rj_i1hn_ZoY/SU60YFknecI/AAAAAAAAEZc/k8z0Lujv-mU/s400/BocaGrande.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Rj_i1hn_ZoY/SU60YFknecI/AAAAAAAAEZc/k8z0Lujv-mU/s400/BocaGrande.jpg


Robert... Taylor  *  

                              http://diariodonordeste.globo.com/imagem.asp?Imagem=368690 

                           (*)  do inglês “alfaiate” 

 

Chet... Baker *   

                           http://patsun.files.wordpress.com/2009/04/rodrigo-lombardi12.jpg 

                       (*) “Padeiro”, em inglês 

 

 

Gary... Cooper  *   

                              

http://images.replacements.com/images/images5/china/C/jack_daniels_jack_daniels_fig

urines_giftware_no_box_P0000302308S0005T2.jpg 

 

                          (*) Em inglês... “fabricante de barris” 

 

http://diariodonordeste.globo.com/imagem.asp?Imagem=368690
http://patsun.files.wordpress.com/2009/04/rodrigo-lombardi12.jpg
http://images.replacements.com/images/images5/china/C/jack_daniels_jack_daniels_figurines_giftware_no_box_P0000302308S0005T2.jpg
http://images.replacements.com/images/images5/china/C/jack_daniels_jack_daniels_figurines_giftware_no_box_P0000302308S0005T2.jpg


Walt... Disney  *    

                              http://media.achat-

ville.com/uploads/caen/Produit/b5/PROD_PHOTO1_1186_1147510954.jpg 

 

                            (*) Forma inglesa para “D´Isigny” – alguém que é do cantão de Isigny 

(foto) na França. 

 

William... Faulkner *    

 

                                    http://www.tintafresca.net/_uploads/Edicao92/Batalha3.JPG 

                                 (*) palavra inglesa para “falcoeiro” 

 

 

Glenn...  Miller  *   

                              

http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e888330120a5cbb86a970b-320wi 

 

                           (*)  em inglês, encarregado de um moinho (“mill”) 

 

http://media.achat-ville.com/uploads/caen/Produit/b5/PROD_PHOTO1_1186_1147510954.jpg
http://media.achat-ville.com/uploads/caen/Produit/b5/PROD_PHOTO1_1186_1147510954.jpg
http://www.tintafresca.net/_uploads/Edicao92/Batalha3.JPG
http://krisdedecker.typepad.com/.a/6a00e0099229e888330120a5cbb86a970b-320wi


 

... e Michael... Schumacher *   

                                           http://doug-stern.com/blog/wp-

content/uploads/2010/03/Shoemaker_Book_of_Trades.png 

 

                                           (*) fabricante de calçados. 

 

Na verdade somos bem mais simples do que parecemos. Por pomposos que às vezes 

nossos nomes ressoem. Lembro-me de que meu irmão – ainda menino - não gostou de 

saber que tínhamos um peixe por sobrenome,  e minha mãe, sem parar de ensaboar a 

roupa no tanque, lhe disse: 

- A família mais orgulhosa que temos em Sorocaba é a Gambacorta. Sabe o que 

significa? Perna curta! 

De fato, repare no detalhe em vermelho no brasão da poderosa famiglia: 
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