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Resumo: 

Pretende-se, neste trabalho, apresentar parte da pesquisa em desenvolvimento no Programa de 

Pós Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia e com apoio da 

FAPESB, cujo corpus trata-se do documento histórico Notícia da Viagem, e Jornadas, que fêz 

o Capitão Domingos Alves Branco Muniz Barreto Entre os Índios sublevados nas Villas, e 

Aldêas das Comarcas dos Ilhéus, e Norte na Capitania da Bahia. O referido documento é 

atribuído ao capitão Muniz Barreto, data de fins do século XVIII e nele estão registradas as 

notícias da viagem que o Capitão fizera no período em questão. As narrativas dizem respeito 

aos índios que viviam nas regiões e que, segundo o capitão, encontravam-se sublevados e 

precisavam ser “empregados em serviço de pública utilidade”. Ademais, os registros 

apresentam uma série de nomes de lugares por onde o capitão Muniz Barreto passou, tornando-

se, assim, uma documentação rica no que diz respeito ao léxico toponímico, sobretudo de 

origem indígena. Deste modo, objetiva-se, então, refletir acerca dos nomes próprios de lugares 

sob a perspectiva do estudo da edição de documentos históricos e levantar discussões relativas 

a partes da história das populações indígenas, no contexto do século XVIII, em vilas e aldeias 

que hoje são municípios pertencentes à Bahia. Além disso, pretende-se analisar os registros 

escritos pelo capitão sob a perspectiva do documento enquanto testemunho da história social e 

linguística dos povos que viveram aqui em fins do período colonial, bem como abordar 

vestígios de sua memória e cultura. Para tanto, cabe ressaltar que a pesquisa desenvolve-se, 

ainda, por meio da elaboração de uma edição semidiplomática, essencial no que tange à 

conservação das características linguísticas do documento. Isto posto, faz-se necessário recorrer 

às contribuições teórico-metodológicas de áreas como a Filologia, a Linguística e a História, 

além dos estudos onomásticos, sobretudo os estudos relativos à Toponímia, para fundamentar 

as discussões a respeito dos lugares e modos de vida das populações supracitadas. Nesse 

sentido, parte-se dos pressupostos teórico-metodológicos apresentados por Gonçalves (2017, 

2018, 2019), Ramos (2008), Santos (2016), Seabra (2006), Vicente (2013), Hall (1996), Le 

Goff (2003), Karnal e Tatsch (2011), Rego (2016), e outros autores, indispensáveis para discutir 

as questões suscitadas. Desta forma, os estudos aqui propostos, realizados por meio da 

investigação filológica do documento, contribuem para o levantamento de reflexões a respeito 

das informações a que se tem acesso atualmente e daquilo que foi esquecido com o tempo ou 

sequer sabido, visto que uma grande parte dos registros da história são, ainda, desconhecidos 

por uma parcela considerável da sociedade. Destarte, esses estudos são fundamentais, 

principalmente, no que diz respeito à compreensão das formas de relações estabelecidas entre 

povo, língua e lugar, e às maneiras que essas relações afetam a vida das pessoas e a construção 

de suas memórias. Por fim, o principal objetivo deste trabalho é demonstrar que os documentos 

históricos, tratados aqui enquanto testemunho de um período, de uma região e/ou de um povo, 

são necessários e elucidativos para o resgate e a valorização da cultura, da memória e da história 

das populações indígenas. 
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Resumo:  
O objetivo do presente trabalho é apresentar alguns dos resultados iniciais da nossa pesquisa de 
mestrado no programa de Filologia e Língua Portuguesa (FFLCH/USP). Com vistas a verificar 
o processo de apagamento de denominações nativas e a sobreposição de nomes de homenagem, 
procederemos à coleta de 154 topônimos e à produção de fichas lexicográfico-toponímicas 
eletrônicas a partir do Microsoft Excel. Esses topônimos são provenientes do chamado “Novo” 
Oeste Paulista (ou seja, as atuais regiões de Assis, Araçatuba, Bauru, Marília, Presidente 
Prudente e São José do Rio Preto, totalizando 447 distritos e municípios). Neste primeiro 
momento, concentrar-nos-emos nas mesorregiões de São José do Rio Preto e Marília, ou seja, 
em 154 topônimos (34,45%) coletados em mapas do IGC e do IBGE. 
No presente trabalho, vamos expor alguns exemplos da análise do conjunto de dados desta 
pesquisa. A análise quali-quantitativa dos dados do trabalho é norteada pela metodologia do 
modelo taxonômico de classificação toponímica de Dick (1990), expressando-se no tratamento 
de fichas lexicográfico-toponímicas. Para complementar o aporte teórico, é utilizada a 
Toponímia Crítica para refletir sobre a dimensão dos contextos de produção dos topônimos em 
questão, analisando as intencionalidades presentes nessas escolhas (Berg; Vuolteenaho 2009). 
Após a produção das fichas lexicográfico-toponímicas para o corpus inicial, o trabalho analisará 
a comparação entre o percentual de topônimos indígenas e topônimos de outras filiações 
linguísticas, e a subsequente interpretação desses dados frente à realidade política de produção 
e motivações explicitadas nas escolhas dos topônimos. 
No trabalho em questão, utiliza-se a denominação “Novo” Oeste Paulista para se referir à região 
do Estado de São Paulo que enfrentou uma intensiva expansão ocupacional intimamente ligada 
ao incremento da produção de café e das ferrovias, elementos simbióticos. Já era a região 
frequentada tropeiros, por bandeirantes buscando apresar indígenas para trabalhos forçados, 
comerciantes de gado e mineiros do Mato Grosso e de Goiás e por posseiros de terras devolutas 
após a ratificação da Lei de Terras de 1850. Contudo, o movimento intensificou-se 
exponencialmente com as frentes pioneiras para a cafeicultura, na década de 1930, inserindo 
ali também migrantes e imigrantes como mão de obra para as fazendas (Monbeig 1984). 
Acompanhando esse movimento de ocupação ferroviária-cafeeira, surgem núcleos urbanos e, 
consequentemente, topônimos, para localização e demarcação de posse na região. Em um 
processo mnemônico, além de homenagens ou motivações da geografia local, os 
denominadores recorreram a topônimos indígenas não autóctones da região, não emprestados 
das línguas nativas, mas do tupi. Isso demonstra uma artificialidade fundamentada no 
nacionalismo que privilegia certa concepção de Brasil (Navarro 2020).  
Interdisciplinar por excelência, a Toponímia parte do material linguístico explorando o 
significado, a origem e as transformações linguísticas dos nomes para, de forma articulada com 
contextos extralinguísticos, averiguar o que está por trás tanto das denominações quanto dos 
mecanismos que as presidem.  O nome próprio pode surgir de forma espontânea, na fala, e seu 
estudo é um elemento potencial para recuperação de identidades e análise linguística de uma 
comunidade. Os meios físico e cultural não podem ser desprezados, assim como fatores 
ideológicos, que acabam também por influir nas escolhas de topônimos e marcá-los como um 



instrumento de vontade política. Além disso, a Toponímia pode indicar o deslocamento dos 
povos na ocupação de um território e buscar traços que grupos linguísticos deixaram 
(Dauzat 1926). O topônimo, então, atua como um signo linguístico que individualiza um 
espaço, sendo ele físico ou sociocultural. Dentre as inúmeras abordagens possíveis, os estudos 
toponímicos no Brasil vêm recuperando a língua, a história social e política de determinadas 
regiões, iniciando-se pela etimologia, pela investigação do significado e prosseguindo-se pela 
busca de um cenário motivacional que pode proporcionar a recuperação da motivação e da 
memória contidas no signo toponímico (Carvalhinhos 2002). 
A partir da discussão proposta, conclui-se inicialmente que os denominadores dos núcleos 
populacionais do Oeste Paulista, detentores do poder político, objetivavam homenagear uma 
brasilidade idílica e Romântica adotando topônimos indígenas artificiais. Com isso, impunham-
se aos povos originários presentes na região e, consequentemente, apagavam as identidades 
espontâneas. Por fim, esse processo evidencia que as denominações não são, de modo algum, 
ingênuas, mas, sim, providas de interesses, relações de dominação, afirmações identitárias, e, 
portanto, políticas. 
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