
Dia das mães: mulheres que se auto 

homenageiam colocando o próprio nome na filha 

 

Estudo da proScore com uma base de dados de mais 180 milhões 

de CPFs mostra casos curiosos como a mãe que registra mais de uma 

filha com o seu nome 

  

É bastante comum a auto-homenagem entre pais e filhos. Agora, o que pouca gente sabe 

é que isso também acontece entre as mulheres. Nesse dia das mães que se aproxima, a proScore, 

Bureau de Informação e Análise de Crédito, Hosting e Soluções Customizadas, fez um estudo 

junto ao seu banco de dados, o qual possui mais de 180 milhões de CPF´s capturados em todo o 

Brasil, e apurou 243 casos de homônimos entre mãe e filha. 

 

Os cinco casos mais comuns: 

                         

1. Maria José da Silva - Maria José da Silva 

2. Josefa Maria da Conceição - Josefa Maria da Conceição 

3. Maria José dos Santos -  Maria José dos Santos 

4. Maria Francisca da Conceição - Maria Francisca da Conceição 

5. Maria Pereira da Silva - Maria Pereira da Silva 

  

Alguns desses casos se estendem para a terceira geração da família: 

 

1. Maria José da Silva Neta 

2. Maria José dos Santos Neta 

3. Maria de Jesus Neta 

4. Maria Pereira da Silva Neta 

5. Maria de Lourdes da Silva Neta 

  

O estudo levantou situações curiosas como os 12 casos em todo o Brasil em que a mãe 

reproduz o seu nome em mais de uma filha. 

 

Mãe: Maria José da Silva 

Filha 1: Maria José da Silva Filha 

Filha 2: Maria José da Silva Irmã 

Outros exemplos encontrados pela pesquisa da proScore são os que as mães batizam suas 

filhas com o próprio nome, acrescentando apenas o sufixo filha ou segunda. Existem centenas de 

casos no país, sendo os mais comuns: 

 

1. Josefa Maria dos Santos Segunda  

2. Maria José Pereira Segunda 

3. Kelly Cristina Segunda 

4. Maria de Fatima dos Santos Silva Segunda  

5. Edilene Maria da Silva Segunda 

6. Maria Jose da Silva Filha 

7. Maria José dos Santos Filha 

8. Maria Jose da Conceição Filha 

9. Maria de Jesus Filha 

10. Josefa Maria da Conceição Filha 

 

Há as mulheres de nomes compostos que ao escolherem o nome da filha apenas trocam a 

ordem dos nomes, com mais de 1.500 exemplos em todo o Brasil. 



  

MÃE    FILHA                                               

Antonia Maria da Conceição Maria Antonia da Conceição 

Josefa Maria da Conceição  Maria Josefa da Conceição 

Francisca Maria da Conceição Maria Francisca da Conceição 

Ana Maria da Conceição  Maria Ana da Conceição 

Francisca Maria de Jesus  Maria Francisca de Jesus 

 

“Quando decidimos fazer esse estudo, a ideia inicial era encontrar os homônimos entre mãe 

e filha, mas à medida que fomos refinando os dados, descobrimos sufixos, inversões e mães que 

colocam o seu nome em mais de uma filha, algo bem curioso”, diz Mellissa Penteado, CEO da 

proScore. 
  

Sobre a proScore 

A proScore Tecnologia da Informação Ltda é um bureau de informação e análise de 

crédito especialista no tratamento de informações de diversas fontes com objetivo de desenvolver 

soluções customizadas com foco no negócio do cliente, como consultas para tomada de decisão 

de crédito e cobrança, decisão personalizada (score neural), tratamento e enriquecimento de bases 

de dados e outras soluções segmentadas com qualidade, segurança e agilidade tecnológica. 

A empresa atua há 14 anos no mercado de desenvolvimento de software e prestação de 

serviços de tecnologia da informação e é a única do segmento 100% nacional. A proScore trata e 

fornece informações de qualidade que são utilizadas nos mais diferentes segmentos em que atua. 

 


