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RESUMO 

 

Ao nomear as coisas à sua volta, o homem representa um mundo não só físico, mas também 

mental, emocional e intelectual, em que ele identifica pessoas e se identifica com pessoas, com 

grupos sociais e consigo mesmo. A linguagem é uma forma de se relacionar com o mundo, 

portanto, um instrumento fundamental no processo de constituição do sujeito e construção da 

sociedade. O homem usa o léxico para expressar ideias e sentimentos. Desse modo, a 

representação de um lugar por meio da linguagem constitui-se como uma importante prática 

social que implica sobre as construções identitárias. Assim, pessoas agem sobre o mundo e 

sobre outras pessoas. Partindo desse princípio, este trabalho teve como objetivo maior 

contribuir com a memória cultural da cidade de Ouro Preto – MG por meio do estudo 

toponímico dos nomes dos bairros ouro-pretanos mais antigos. Tomamos como princípios 

teóricos-metodológicos, as orientações da Toponímia e de disciplinas afins com ênfase nas 

categorias taxonômicas, que representam as principais motivações toponímicas brasileiras, 

sugeridas por Dick (1990), além do método dialetológico utilizado por Dauzat (1926). Ao 

discorrermos sobre o léxico e o ato de nomear um lugar, tomamos como base teórica, 

principalmente, Biderman (2001), Isquerdo (2001) e Seabra (2004; 2006). Ao considerarmos a 

sociedade e sua cultura nos estudos de sua linguagem, nos fundamentamos, principalmente, em 

Duranti (2000). No que concerne à memória cultural, fundamentamo-nos, sobretudo nos 

estudos de Assmann (2011). A Toponímia é concebida, no âmbito desta pesquisa, como um 

ramo da Onomástica que investiga os nomes próprios de lugares. Logo, um ramo dos estudos 

linguísticos mais especificamente dos estudos do léxico da língua. Ao considerar a interface 

entre língua, léxico, história, cultura e geografia, a Toponímia configura-se como uma 

disciplina com forte caráter interdisciplinar, dialogando com a cartografia, a história e a 

antropologia, entre outras áreas. O recorte toponímico investigado compreendeu 10 nomes de 

bairros ouro-pretanos na sincronia atual, os quais compõem o corpus da pesquisa e serão 

apresentados em fichas lexicográfico-toponímicas, de acordo com o modelo de Dick (1990). 

Com a presente pesquisa, buscou-se fomentar uma reflexão referente à motivação toponímica 

e a importância desses estudos para a sociedade, na medida em que o ato denominativo fornece 

pistas sobre aspectos históricos, sociais e culturais de uma comunidade. Portanto, propusemo-

nos a realizar este estudo, a fim de resgatar parte da memória de Ouro Preto e contribuir para 

os estudos lexicais por meio do exame da toponímia urbana da cidade em destaque, mais 

especificamente, dos bairros antigos desse município mineiro, a saber: Alto da Cruz, Antônio 

Dias, Cabeças, Morro da Queimada, Morro São João, Morro Santana, Padre Faria, N. S. do 

Pilar, N. S. do Rosário e Taquaral, importante na constituição da história do país.  

 

Palavras-chave: Léxico; Toponímia; Ouro Preto; Memória Cultural. 

  



 

MEMORY AND TRADITION: a toponymic study of the old neighborhoods of Ouro 

Preto – MG 

 

ABSTRACT 

 

By naming the things around him, man represents a world not only physical, but also mental, 

emotional and intellectual, in which he identifies people and identifies himself with people, 

with social groups and with himself. Language is a way of relating to the world, therefore, a 

fundamental instrument in the process of constitution of the subject and construction of society. 

Man uses the lexicon to express ideas and feelings. In this way, the representation of a place 

through language constitutes as an important social practice that implies about the identity 

constructions. Thus, people act on the world and on other people. Based on this principle, this 

work aims to contribute with the cultural memory of the city of Ouro Preto (MG) through the 

toponymic study of the names of the oldest Ouro Preto neighborhoods. We take as theoretical-

methodological principles, the guidelines of Toponymy and related disciplines with emphasis 

on taxonomic categories, which represent the main Brazilian toponymic motivations, suggested 

by Dick (1990), in addition to the dialectological method used by Dauzat (1926). When 

discussing about the lexicon and the act of naming a place, we take as theoretical basis, mainly, 

Biderman (2001), Isquerdo (2001) and Seabra (2004; 2006). When considering society and its 

culture in the studies of its language, we base ourselves mainly on Duranti (2000). With regard 

to cultural memory, we support, above all, the studies by Assmann (2018). Toponymy is 

conceived, within the scope of this research, as a branch of Onomastics that investigates the 

proper names of places. Hence, a branch of linguistic studies, more specifically of the language 

lexicon studies. When considering the interface among language, lexicon, history, culture and 

geography, Toponymy turns out to be a discipline with a strong interdisciplinary character, 

dialoguing with cartography, history and anthropology, among other areas. The toponymic 

clipping investigated included 10 names of Ouro Preto neighborhoods in the current synchrony, 

which make up the corpus of the research and will be presented in lexicographical files, 

according to Dick's model (1990, 2004). With the present research, we seek to foster a reflection 

on toponymic motivation and its importance to society; in the means that denominational act 

provides clues about historical, social and cultural aspects of a community. Therefore, we 

proposed to carry out this study in order to rescue part of the memory of Ouro Preto and 

contribute to lexical studies by examining the urban toponymy of the highlighted city, more 

specifically, the old neighborhoods of this municipality in Minas Gerais: Alto da Cruz, Antônio 

Dias, Cabeças, Morro da Queimada, Morro São João, Morro Santana, Padre Faria, N. S, do 

Pilar, N. S. do Rosário e Taquaral, which is important in the constitution of the country's 

history. 

 

Keywords: Lexicon; Toponymy; Ouro Preto; Cultural Memory. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para Saussure (1975 [1916]), o signo linguístico é de caráter arbitrário, o que implica a 

compreensão de que não existe uma motivação natural a qual explique a razão capaz de 

relacionar o significante ao significado. Desse modo, uma unidade lexical não é denominada 

conforme o significado que ela veicula, assim, o que existe é um nível de convencionalidade da 

linguagem, que faz com que, culturalmente, seja definido o sentido que determinada palavra 

terá, ou qual significante será atrelado a um conceito.  

Sob esse enfoque, ao observar e nomear o que está ao seu redor, o homem constrói 

conceito e esse receberá o nome. Logo, um conceito é maior do que o seu exemplar, de modo 

que a palavra (significante) evoca uma imagem mental (significado). Ou seja, ao ouvir ou ler a 

palavra ‘caneta’, por exemplo, evoca-se na mente do ouvinte/leitor o conceito (significado) que 

ele tem associado ao objeto, isto é, algo que serve para escrever. Mas, como se sabe, o signo 

linguístico não é construído pela união do objeto ao seu nome; ao contrário, para termos um 

signo linguístico é necessária a união do conceito, significado, à imagem acústica, significante. 

Para Guiraud (1980, p. 22),  

A visão ou a lembrança de uma ÁRVORE evoca no espírito do locutor a imagem 

visual do conceito (arbor1); esse conceito evoca por associação a imagem acústica da 

palavra (árvore); os sons (“árvore”) transportados no ar sob forma de ondas sonoras 

vêm atingir o ouvido do ouvinte, e provocam em seu espírito a imagem acústica 

(árvore), que evoca por associação a imagem conceitual (arbor2) (grifos do autor). 

Portanto, essa associação envolve a forma e o conceito na evocação da coisa pelo nome 

e, do mesmo modo, do nome pela coisa reciprocamente.  

Na perspectiva saussuriana, o signo é composto pela união entre a parte perceptível, isto 

é, a impressão que a percepção nos traz à mente e o sentido que é atribuído a essa percepção. 

Nas palavras de Saussure (1975 [1916], p.80), “O signo linguístico é, pois, uma entidade 

psíquica de duas faces [...]”, e a relação entre o significante e o significado é determinada a 

partir de convenção de um grupo linguístico, visto que não existe uma regra que a estabeleça.  

A título de ilustração, tomemos como exemplo a palavra bola. Sob a ótica de Saussure, 

ao ouvir essa palavra, uma imagem acústica é produzida na mente do ouvinte, entretanto, ela 

possui outros nomes em diferentes línguas, como ball no inglês, pelota no espanhol, palla no 

italiano; ou seja, esse item lexical varia de acordo com convenções e com princípios estruturais 

da linguagem. Não há, portanto, nenhuma motivação intrínseca e nem extrínseca para que o 

conceito de bola só possa ter uma mesma imagem acústica; essa relação é resultado de uma 

convenção social. 
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Outro princípio importante nos estudos saussurianos é o da linearidade. Esse está atrelado 

à linguagem verbal, que é linear no som de cada palavra, na sucessão de fonemas, de palavras 

pronunciadas umas após às outras, de frases pronunciadas umas às outras, de períodos e 

parágrafos em que há uma linha de signos vindo uns após os outros, que interferem na 

significação de um e de outro. Dessa maneira, uma palavra poderá assumir um sentido de 

acordo com o contexto1, com o texto e a conjuntura da comunicação na qual os interlocutores 

estão inseridos. Para exemplificar, a palavra canto terá o valor de ponta, esquina, quina, duas 

superfícies que se encontram quando se referir a local, mas também pode estar relacionado à 

música. Já a palavra manga, de acordo com a sua inserção assume valor de uma parte de uma 

peça de roupa (onde se coloca o braço), de uma fruta (oriunda da mangueira) ou, ainda, advindo 

do verbo mangar (zombar, caçoar) quando empregado na 3ª pessoa do singular do presente do 

indicativo. Essas são palavras denominadas homônimas, cuja pronúncia e escrita são as 

mesmas, mas os significados são diferentes, visto que o sentido é dado conforme alguns 

elementos que nele interferem, como o contexto no qual essas palavras estão sendo usadas. 

Nessa mesma direção, Guiraud (1980, p.26) discute o problema da concepção saussuriana 

de que as palavras não têm sentido. Nessa visão, as palavras têm emprego e o sentido “[...] 

depende da relação das palavras com outras palavras do contexto, e tais relações são 

determinadas pela estrutura do sistema linguístico”.  

Nas palavras de Guiraud (1980, p.26): 

O sentido, ou antes, os sentidos de cada palavra, são definidos pelo conjunto dessas 

relações, e não por uma imagem da qual ele seria o portador. O termo ‘sentido’ 

encontra assim a sua etimologia, já que ele significa ‘direção’, isto é, orientação para 

outros signos. 

Assim, o acervo de palavras pertencentes a determinada língua, cuja característica básica 

é a mutabilidade e o seu léxico não é finito, está ligado à significação e às relações que cada 

vocábulo pode estabelecer no campo semântico, dado o caráter in fieri do léxico. 

No que diz respeito ao signo toponímico2, conforme as investigações de Dick (1990), esse 

possui caráter motivacional. Assim, a escolha do nome de um acidente geográfico não é 

 
1 Uma vez que o termo “conceito” envolve diferentes aspectos, neste trabalho, foi considerada a perspectiva de 

Koch e Elias (2009) ao defenderem que contexto “[...] abrange não só o contexto, como a situação de interação 

imediata (o entorno sócio-político-cultural) e também o contexto sociocognitivo dos interlocutores que, na 

verdade, subsume os demais, pois engloba todos os tipos de conhecimentos arquivados na memória dos sujeitos 

sociais” (p. 81).  

2 De acordo com Dick (1990, p.38), embora o topônimo em sua estrutura “[...] seja uma forma de língua, ou um 

significante, animado por uma substância de conteúdo, da mesma maneira que todo e qualquer outro elemento do 

código em questão, a funcionalidade de seu emprego adquire dimensão maior, marcando-o duplamente: o que era 
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aleatória, isto é, ela pode ter sido motivada pelas características do local, por uma motivação 

particular de quem a nomeou ou pela escolha coletiva de seus moradores, dentre outras razões 

ou circunstâncias. Ou como diz Saussure, por motivação externa. 

Sob esse viés, pode-se apontar o estudo dos topônimos como um importante recurso pelo 

qual se obtém pistas a respeito da visão de mundo, bem como dos valores, das crenças, das 

ideologias e dos costumes daqueles que vivem ou viveram em uma determinada localidade, 

cuja escolha do nome poderá ser justificada, uma vez que essa está relacionada com o(s) seu(s) 

nomeador(es) ou com o referente. 

Ao nos ancorarmos nessa perspectiva, propusemo-nos, nesta pesquisa intitulada Memória 

e Tradição: um estudo toponímico dos nomes dos bairros antigos de Ouro Preto – MG, realizar 

análise lexicográfica, segundo pressupostos teóricos-metodológicos da onomástica, em busca 

das motivações dos nomes dos locativos pretéritos, identificando, sobretudo aspectos históricos 

e socioculturais de Ouro Preto – MG. Além da análise lexicográfica propriamente dita, a 

investigação desses topônimos ocorreu por meio de pesquisa de campo, em que foram 

realizados entrevistas e diálogos com moradores, e por meio de pesquisa documental em 

arquivos. 

Este trabalho teve como objetivo maior resgatar parte da memória cultural de Ouro Preto 

– MG por meio do estudo dos nomes de dez dos bairros mais antigos da cidade em destaque, 

isto é, a toponímia urbana constituída pelos primeiros núcleos populacionais que se formaram 

na região para a exploração de seus terrenos auríferos. A partir dos dados extraídos, buscou-se 

a motivação da escolha dos designativos por intermédio da análise de mapas e documentos 

oficiais, de bibliografia específica que aborda a história desse município mineiro, além de relato 

dos viajantes que estiveram na localidade e descreveram tanto as características quantos as suas 

percepções sobre o lugar, bem como de entrevistas com os moradores de variadas faixas etárias, 

com vistas a confrontar as gerações no que diz respeito às informações que as pessoas têm sobre 

o nome dos lugares em que vivem. Assim, enfatizou-se a narrativa dos idosos ao reconhecermos 

que eles são os principais responsáveis pela conservação e difusão da memória local.  

Fundamentada na premissa de ser o topônimo uma ferramenta da língua que permite o 

resgate da memória e, como tal, justifica-se o estudo em razão de sua relevância para a 

sociedade, o conhecimento, a valorização do patrimônio local, os estudos sócio-históricos e 

onomásticos da língua portuguesa no Brasil, principalmente, em se tratando de uma cidade 

 
arbitrário, em termos de língua, transforma-se no ato de batismo de um lugar, em essencialmente motivado, não 

sendo exagero afirmar ser essa uma das principais características do topônimo”. 
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setecentista. Desse modo, nosso primeiro objetivo foi realizar o levantamento dos dados, isto 

é, listar os bairros existentes na cidade, selecionar aqueles constituídos originalmente pelos 

primeiros núcleos de população nesse território; posteriormente, levantamos a biografia das 

personalidades homenageadas com seus nomes em alguns dos topônimos, bem como os 

acontecimentos, as invocações de ordem religiosa e as características geográficas, os quais 

puderam motivar as escolhas da denominações desses logradouros. 

O recorte diacrônico e sincrônico propôs-se a resgatar a memória cultural a partir da 

investigação toponímica dos bairros que constituem a cidade, porém, aqueles que originaram a 

vila no século XVIII, a saber: Antônio Dias, Alto da Cruz, Cabeças, Morro da Queimada, 

Morro Santana, Morro São João, Nossa Senhora do Pilar, Nossa Senhora do Rosário, Padre 

Faria e Taquaral; de maneira a ratificar as relações entre língua, sociedade, cultura e memória. 

Assim, esta pesquisa demonstra a pertinência à linha de pesquisa “Linguagem e Memória 

Cultural” do Mestrado em Letras: Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Ouro 

Preto. 

Este trabalho está dividido em quatro capítulos, cujos conteúdos apresentamos a seguir. 

Na Caracterização geográfica, social e histórico-cultural de Ouro Preto – MG 

(Capítulo 1), apresentamos a localização do Município e sua caracterização, bem como o 

histórico sobre a formação da região, cidade de Ouro Preto, em que procuramos abordar alguns 

aspectos da localidade e, em seguida, trazemos a história de cada um dos topônimos que 

constituem o corpus da pesquisa.  

Na Fundamentação teórica (Capítulo 2), apresentamos uma discussão sobre língua, 

cultura e sociedade a fim de distinguir a importância dessa tríade aliança para os estudos do 

léxico. Em seguida, trazemos alguns apontamentos sobre cultura, em razão da complexidade 

de seu conceito. Posteriormente, tecemos algumas considerações sobre Linguagem e Memória, 

sobretudo a oral em que preconizamos o estudo da língua de forma interdisciplinar por meio 

dos topônimos. Por fim, tratamos da Ciência do léxico e da Lexicologia a fim de discorrermos 

a respeito do ato de nomear. Aborda-se, portanto, a Onomástica e os pressupostos teóricos a 

respeito do nome próprio, estudo do qual essa Ciência se ocupa, bem como duas das áreas que 

a integram: a Antroponímia e, principalmente, a Toponímia, em que nos baseamos neste estudo. 

Nos Procedimentos Metodológicos (Capítulo 3), foram apresentados os processos 

realizados nesta pesquisa. Assim, explicitamos acerca da constituição do corpus, nossos 

objetivos e o levantamentos dos dados que compõem as fichas lexicográfico-toponímicas. 

Na Apresentação e análise dos dados (Capítulo 4), de acordo com os nomes presentes 

no Memorial Descritivo do Município bem como em mapas e documentos históricos, realizou-
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se as análises dos topônimos no que diz respeito às situações de modificação dos 

denominativos, desparecimento e unificação de topônimos, assim, foram comparadas fontes 

contemporâneas e antigas. Além disso, a partir do registro e exame das entrevistas com os 

moradores de variadas faixas etárias divididas em três grupos constituídos por informantes de 

15 a 65 anos e um grupo com pessoas com mais de 65 anos, buscou-se informações sobre o que 

essas pessoas sabem sobre o nome dos lugares onde vivem, a fim de verificar a contribuição da 

memória na conservação e divisão da cultura. Posteriormente, apresentamos as fichas 

lexicográfico-toponímicas que contêm as informações dos topônimos relativas à estrutura 

morfológica, à classificação quanto à natureza, a origem da língua e a motivação toponímica, o 

conhecimento enciclopédico, a ocorrência de modificação nos nomes, o resgate memorialístico 

oral a partir do diálogo e de entrevistas com os moradores, e, por fim, as fontes consultadas.  

Em Considerações finais, buscamos evidenciar as conclusões a que chegamos acerca de 

diferentes aspectos ligados ao estudo dos topônimos no decorrer das nossas investigações. 

Em Referências, apresentamos as obras que foram por nós utilizadas como embasamento 

teórico para a realização e desenvolvimento de nossa pesquisa. 

Acompanham, ainda, este trabalho, os anexos: Projeto de Lei sobre a delimitação e 

nomeação dos bairros de Ouro Preto, questionário utilizado para coletar informações dos 

moradores e documentos antigos com os nomes dos bairros recortados para o presente estudo, 

identificando-os na diacronia. 
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1. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA, SOCIAL E HISTÓRICO-CULTURAL DE 

OURO PRETO – MG 

 

O Município de Ouro Preto está localizado no estado de Minas Gerais3, na região sudeste 

do país. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020 a 

população estimada era de 74.558 pessoas (IBGE, 2020). Situada em uma das principais áreas 

do Ciclo do Ouro, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional 

(IPHAN), Ouro Preto foi a primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio Mundial, 

em 1980, pela Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e Cultura (UNESCO) e 

uma das primeiras cidades tombadas por esse Instituto (IPHAN, 2014). Foi palco da 

Inconfidência Mineira, principal movimento de oposição e revolta à metrópole portuguesa, 

ocorrido em 1789.  

Vila Rica, antiga denominação de Ouro Preto, cuja economia girava em torno da atividade 

da mineração de ouro, e a riqueza das jazidas explica a primeira designação, é também 

concebida como berço do barroco mineiro e cenário de grandes manifestações culturais. Sua 

origem está na descoberta do ouro aluvião, que corroborou o processo de agregação entre os 

arraiais de garimpo do minério estabelecidos entre as cadeias de montanhas existentes na região, 

no início do século XVII. Assim, bandeirantes paulistas ocuparam e se fixaram nas localidades 

onde o ouro era abundante, isto é, às margens dos ribeirões e nos morros. 

Sede da Capitania das Minas Gerais, foi elevada à categoria de vila, em 1711, com o nome 

de Vila Rica. Em poucos anos, havia na Vila cerca de 20 mil habitantes e, algumas décadas 

depois, chegou a abrigar 80 mil pessoas (GOULART, 2009, p.31).  

Lima Junior (1996, p.28) descreve a região das Minas Gerais no período: 

[...] constituído por um planalto formado, principalmente, pela serra da Mantiqueira e 

suas ramificações. Vai declinando suavemente a Oeste, em direção ao Rio Grande e à 

bacia de São Francisco, e, ao Norte e ao Nordeste, respectivamente, acompanhando 

as águas dos rios das Velhas e Doce. Sobre esses planaltos, erguem-se novas serranias, 

cheias de montes e maciços, em cujos vales correm perenes cursos de água. Enquanto 

os altos dessas montanhas são, as mais das vezes, rochosos, as encostas e os platôs 

cobrem-se de campos extensos, onde viceja uma gramínea que lhes é peculiar, 

surgindo aqui ou acolá, uma ou outra árvore, ipês ou angicos, aroeiras e vinháticos, 

arbustos, como velame, o barbatimão e as canelas de ema, que foram os archotes dos 

aventureiros dos tempos de antanho. Nas encostas das ferrosas forma-se bosques de 

candeias, a lenha dos fogões, os moirões das cercas e escoramentos das minas. 

 
3 O IBGE publicou em 2017 nova divisão administrativa para o Brasil em que foram substituídas as mesorregiões 

por Regiões Geográficas Intermediárias e as microrregiões por Regiões Geográficas Imediatas. 
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Sobre os aspectos físico-geográficos da região, em se tratando da dificuldade de acessar 

e de se estabelecer no local, a descrição e a percepção de alguns autores nos fazem pensar que 

somente a abundância do ouro existente e a facilidade de sua extração, os quais ascenderam a 

expectativa do enriquecimento, atraíram pessoas de diversos lugares, inclusive forasteiros, para 

a região. Conforme atesta Costa (1970, p.15), os arraiais que se formaram “eram focos de 

populações movidas pela preocupação exclusiva da posse das riquezas cujas gemas afloraram, 

quase, à superfície do solo”. 

De acordo com Lima Júnior (1966, p.28), “No Ouro Preto e no Vale do Ribeirão do 

Carmo, que lhe fica vizinho, a paisagem é rude, o solo pedregoso, de aspecto ameaçador e 

selvagem, abrindo-se em vales estreitos e profundos”. 

Saint-Hilaire (1975 [1816], p.69-70) delineia o seguinte cenário sobre a cidade:  

Contam-se em Vila Rica cerca de duas mil casas. Essa vila floresceu enquanto os 

terrenos que a rodeiam forneciam ouro em abundância; à medida, porém, que o metal 

foi se tornando raro ou de extração mais difícil, os habitantes foram pouco a pouco 

tentar fortuna em outros lugares, e, em algumas ruas, as casas estão quase 

abandonadas. A população de Vila Rica que chegou a ser de 20 mil almas, está 

atualmente reduzida a 8 mil, e essa vila estaria mais deserta ainda se não fosse a capital 

da província, a sede da administração e a residência de um regimento. Vila Rica tem 

tão pouca regularidade que é extremamente difícil dar dela uma ideia suficientemente 

exata. É construída sobre uma longa série de morros que marginam o Rio de Ouro 

Preto e lhe desenham as sinuosidades. Uns avançam mais; outros, mais recolhidos, 

formam gargantas bastante profundas; alguns, demasiado escarpados para receber 

habitações, não apresentam, em meio dos que os rodeiam, senão uma vegetação 

bastante enfezada, e grandes escavações. As casas se encontram assim dispostas por 

grupos desiguais, e cada uma é, por assim dizer, construída em plano diferente do das 

outras. [...] Dessas casas, assim entremeadas de cumes áridos e tufos condensados de 

vegetais, resultam pontos de vista tão variados como pitorescos; a cor enegrecida do 

solo, a dos tetos, que não é menos escuro, o verde carregado das laranjeiras e cafeeiros 

muito multiplicados nos jardins, um céu quase sempre nevoento, a esterilidade dos 

morros não edificados, dão, porém, ao panorama um aspecto sombrio e melancólico.  

Assim como os viajantes que estiveram na localidade e descrevem uma topografia 

imprópria ao estabelecimento de uma povoação, Vasconcellos (1977) caracteriza Vila Rica: 

“Terrenos planos naturais são praticamente inexistentes e a sua obtenção, por aterros e 

desaterros, é dificultada ao extremo pela dureza geral do solo” (VASCONCELLOS, 1977, 

p.66). 

Entretanto, de acordo com Bandeira (1967), a excelência do ouro e a facilidade de coleta 

fundaram efetivamente a vila, “povoando-a de forasteiros ávidos”. Assim, formaram-se 

rapidamente os primeiros arraiais (BANDEIRA, 1967, p.20). 

Os anos de 1707 e 1709 foram marcadas por diversos conflitos, uma vez que os paulistas 

descobridores das terras se sentiam injustiçados em conceder minas e terrenos aos estrangeiros. 

A rivalidade formada degenerou o combate entre paulistas e forasteiros conhecido como Guerra 
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dos Emboabas, em que os portugueses liderados por Manuel Nunes Viana saíram vitoriosos. 

Após esse período, a “Coroa” determinou a elevação dos arraiais que mais se destacavam, 

Antônio Dias e Ouro Preto, à Vila, em 8 de julho de 1711. Instalou-se, assim, Vila Rica de 

Albuquerque, que se tornou a região mais populosa da América Portuguesa4. Logo depois, o 

nome foi encurtado para Vila Rica, “por haver D. João V desaprovado a denominação dada à 

revelia” (BANDEIRA, 1967, p.20).  

Ribeirão do Carmo, hoje Mariana, Vila Rica (Ouro Preto) e Vila Real de Nossa Senhora 

da Conceição do Sabará, hoje somente Sabará, foram as primeiras vilas de Minas Gerais criadas 

pelo governador Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho. Dessas vilas se formaram os 

três primeiros municípios que foram, conforme (COSTA, 1970, p.15), os “[...] núcleos iniciais 

de manutenção da ordem social, indispensável em face do povoamento que então se desenvolvia 

com a exploração das Minas”. Segundo o mesmo autor, desses três centros surgiram o mesmo 

tipo de povoamento em outras regiões, designados, por sua vez, à constituição de outras células 

da organização municipal embrionária (COSTA, 1970, p.15). 

Em 1720, governava a Capitania D. Pedro de Almeida, o Conde Assumar, entretanto, essa 

circunscrição foi desmembrada a fim de facilitar a administração dos territórios, visto que antes 

da formação da capitania a região era subordinada ao Rio de Janeiro. Criou-se, então, a 

Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que teve D. Lourenço de Almeida como seu primeiro 

governador. Nessa ocasião, os arraiais e as vilas de Minas já haviam sido implantados e com a 

intenção de instalar o primeiro bispado, em 23 de abril de 1745, a Vila Real de Nossa Senhora 

do Carmo foi transformada em cidade e recebeu o nome de Mariana em homenagem a D. Maria 

Ana de Áustria, rainha de Portugal e esposa de D. João V5. Vila Rica não aferiu o título de 

cidade no período colonial, apesar de ter sido sede das Minas Gerais. 

O mapa1, representado a seguir, é datado a 1776 e intitulado Carta Corográfica dos limites 

do Estado de Minas Gerais (MG) com São Paulo (SP). Nele está a divisão da Capitania de SP 

com MG. 

  

 
4 BARCELOS, Mariana. Vila Rica. Atlas Digital da América Lusa, 01 de abr. 2015. Disponível em: 

<http://ihs.unb.br/atlas/Vila_Rica>. Acesso em 8 de maio 2020. 

5 COSTA, A. G. A cartografia do território de Minas Gerais e seus limites oitocentistas: anexações e 

desmembramentos. IV Simpósio Luso Brasileiro de Cartografia Histórica. Anais... Porto, 2011. Disponível em: 

<http://eventos.letras.up.pt/ivslbch/comunicacoes/15.pdf>. Acesso em: 11 de ago. 2021. 

http://lhs.unb.br/wikiatlas/index.php?title=Coroa&action=edit&redlink=1
http://lhs.unb.br/wikiatlas/index.php?title=Am%C3%A9rica_Portuguesa&action=edit&redlink=1
http://eventos.letras.up.pt/ivslbch/comunicacoes/15.pdf
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Mapa 1 – Carta Corográfica dos limites do Estado de MG com SP – 1776. 
Fonte: ROCHA, 1776. 

 

Além de mostrar os limites entre os estados de MG e SP, o mapa contém os dizeres: 

“Estado Político N 18-D”; “Anno 1766 Carta Chorográfica da Capitania de S. Paulo, em que 

se mostra a verdadeira cituação dos lugares por onde se fizeram as sete principais divizoes do 

seu Governo com o de Minas Gerais”6.  

Já o mapa 2, datado a 1778, representa a Capitania de Minas Gerais com a divisão de suas 

comarcas. Constam-se em suas extremidades: “Parte de Pernambuco, Parte da Capitania da 

Bahia, Parte da Capitania de Goyas, Parte da Capitania de S. Paulo, Parte da Capitania D. R. D. 

Janr”. Na legenda intitulada “Explicação” constam: “Cidades, Villas, Parochias, Capellas, 

Fazendas, Registos, goardas e patrulhas de soldados, Goardas di S. Paullo, Aldeias de gentios, 

Estradas”. 

De acordo com Lima Júnior (1978), na época de sua criação, a Capitania abrigava cerca 

de 250.000 habitantes dos quais: 100.000 brancos, 100.000 pardos e mestiços e 50.000 escravos 

africanos. Conforme o autor, o “crescimento vertiginoso da população”, em 1738, prosseguia, 

atingindo trezentas mil almas (LIMA JÚNIOR, 1978, p.40). 

  

 
6 APM. CMOP.369 MC/399 MC/406 MC/SI 8/1 SP/MG/CX.1 DOC.34; CX 07/DOC.230 CX .5/DOC.157/SI 8/1 

CX .1/DOC.30/SI 8/1 CX.1 DOC.14. 
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Mapa 2 – Capitanias de Minas Gerais e suas comarcas – 1778. 
Fonte: ROCHA, 1778. 

 

 
Mapa 3 – Comarca de Vila Rica – 1775. 
Fonte: ROCHA, 1775. 
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O mapa 3 tem como título original “Mappa da Comarca de Villa Rica”, é datado a 1775 

e apresenta as divisas das capitanias da Comarca do Rio das Mortes, do Espírito Santo e de 

Sabará7. 

Conforme dito, a princípio, o território mineiro esteve sob a jurisdição da Capitania do 

Rio de Janeiro, todavia, houve o desmembramento com a criação da Capitania de São Paulo e 

Minas do Ouro que visava aproximar o governo da Coroa Portuguesa, que se realizava por meio 

dos mecanismos administrativo, judicial e militar em Minas. Entretanto, essa divisão não 

atendeu às demandas, de modo que se fez necessária a criação da Capitania de Minas Gerais, 

em 1720, com a suas comarcas, que compreendia a de Serro Frio, Rio das Velhas (Sabará) e 

Rio das Mortes e Vila Rica. 

As Comarcas estavam sob a jurisdição de um ouvidor e representavam subdivisões 

territoriais das Capitanias muito importantes para o exercício administrativo dos capitães- 

governadores. Desse modo, já nos primeiros anos do Setecentos, formaram-se as quatro 

comarcas impulsionadas pela descoberta do ouro. 

Vila Rica tornou-se a primeira capital de Minas Gerais já em 1721. Conforme Sales 

(1965), houve crescimento da produção do ouro de 1730 a 1750. Entretanto, a partir de 1763 

ela começou a declinar e, no final do século já era insignificante, o que resultou em um longo 

período de pobreza e mudança de capital para a cidade de Belo Horizonte (SALES, 1965, p.15). 

Entretanto, embora essa narrativa esteja presente em livros didáticos e na ambiência escolar, 

ela é vastamente refutada por historiadores acadêmicos, embasados em “farta evidência 

documental e empírica”, conforme Martins (2016). De acordo com o autor, apesar disso, 

permanece, ainda, a ideia de que a extenuação da produção aurífera entre final do século XVIII 

e início do XIX resultou no declínio e no empobrecimento da população de Vila Rica. 

Nas palavras do autor, 

[...] a economia mineira passou por uma intensa diversificação desde seus primeiros 

anos, que não sofreu nenhum colapso no final do século XVIII ou no início do XIX, 

que a importação de escravos nunca foi interrompida, e que Minas nunca foi um 

fornecedor de cativos para outras regiões. Persiste, entretanto, uma crença na tese da 

decadência urbana. Esta visão tem sido revista e já foi descartada em alguns casos, 

mas a mais importante das cidades da Minas colonial ainda permanece sob o estigma 

da prostração e do definhamento (MARTINS, 2016, p.18). 
 

Em 1823, mudou o nome para Ouro Preto e permaneceu como capital até 1897, quando 

a sede do Estado foi transferida para Belo Horizonte.  

 
7 CMOP. APM – 076 
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Em 1823, mudou o nome para Ouro Preto e permaneceu como capital até 1897, quando 

a sede do Estado foi transferida para Belo Horizonte.  

Embora a delimitação oficial dos bairros ouro-pretanos seja bem recente, uma vez que o 

mapa elaborado de acordo com o projeto de Lei 1.181/2020 de 10 de setembro de 2020, que 

“dispõe sobre a criação, extinção, delimitação e denominação de bairros no Município de Ouro 

Preto/MG” (nos Anexos), foi entregue à prefeitura em 14 de julho de 20208, esses logradouros 

eram denominados popularmente de bairros por questões culturais, e só eram reconhecidas as 

subdivisões dos seus distritos: Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira do Campo, Engenheiro 

Correia, Glaura, Lavras Novas, Miguel Burnier, Rodrigo Silva, Santa Rita de Ouro Preto, Santo 

Antônio do Leite, São Bartolomeu, Santo Antônio do Salto e a sede. Além da denominação dos 

distritos, há no mapa, a seguir, a indicação “Caminho Tronco”, sobre a qual discorremos na 

seção que diz respeito à formação dos arraiais.  

 
8 COELHO, Nízea. Mapa que dispõe sobre criação dos bairros de Ouro Preto é entregue à Prefeitura. 19 de 

jul. de 2021. Disponível em: <http://ouropreto.mg.gov.br> Acesso em: 19 de jul. de 2021. 
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Mapa 4 – Distritos do Município de Ouro Preto. 
Fonte: Plano Diretor, 2021. 

 

No início deste estudo, em 2019, tramitava na Câmara Municipal de Ouro Preto, de 

autoria de um de seus vereadores, o projeto de lei que visava à oficialização dos bairros da 

cidade. Em conversa com o vereador Juliano Ferreira, autor do projeto, esse seguia os trâmites 

nas comissões, aguardando a aprovação da Secretaria Municipal de Fazenda e da Secretaria 

Municipal de Cultura e Patrimônio, para a realização da subdivisão. As localidades eram, 

portanto, denominadas pelo órgão oficial, apenas, como setores censitários. De acordo ainda 

com o vereador, os bairros não eram divididos oficialmente em razão da falta de planejamento 

e desenvolvimento urbano da cidade. Para o sr. Rafael, gerente da agência local do IBGE, além 

da justificativa apontada pelo camarista, a situação envolve várias questões, inclusive, 

relacionadas à afetividade e ao sentimento de pertencimento dos moradores. Depreende-se 

disso, que a divisão do território urbano extrapola a questão geográfica e abrange outros pontos, 

uma vez que os bairros possuem características e particularidades em conformidade com as 

pessoas que neles residem, formando uma comunidade.  

Essa situação pôde ser elucidada a partir das entrevistas realizadas no decorrer da 

pesquisa, uma vez que moradoras residentes na fronteira entre dois bairros nos relataram que, 

apesar de suas casas “paredes-meia” serem consideradas pelos vizinhos como pertencentes ao 

mesmo bairro, por questões relacionadas à formação do povoamento e por afinidade, elas 

consideram cada residência como parte de diferentes adjacências. Como as residências estão 

fixadas na divisão entre os dois logradouros, elas enfatizaram suas preferências e, além disso, 

relataram a respeito das correspondências recebidas as quais apontam uma das casas como 
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pertencente ao bairro que a residente menos estima. Essa situação nos parece estar relacionada 

às questões de apropriação de grupos e sujeitos para com o seu espaço de vivência. 

Ouro Preto vive o impasse entre desenvolvimento e conservação. Apesar de os traços do 

período colonial presentes na cidade desvelarem aspectos da história do Brasil e, por isso, entre 

outros motivos, necessitarem ser preservados; as cidades, como organismos vivos, se 

desenvolvem e sofrem mudanças. Assim, as reformas sem autorização em imóveis tombados e 

a ocupação de sítios históricos representam um dos desafios da preservação. 

No que diz respeito à arquitetura religiosa, como pode ser visto em várias igrejas, ela é 

marcada pela luxuosidade e a jactância presentes no contexto da época, sobretudo na construção 

das Matrizes de: Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, construída a partir de 1727, 

pelo Mestre de Obras Reais Manuel Francisco Lisboa no local onde fora erguida uma pequena 

capela no século XVII9 e Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto, cuja construção teve início em 

1723, executada pelo mestre Francisco Xavier de Brito. Essa “desfrutava a reputação de templo 

oficial, pois nela os governadores tomavam posse, o Senado da Câmara promovia atos festivos 

e as funções solenes mais destacadas tinham lugar. Era um dos poucos templos de Ouro Preto 

a contar com alguma ajuda oficial”10. 

Em 1770, foi inaugurada a Casa da Ópera de Vila Rica, atual Teatro Municipal – Casa da 

Ópera de Ouro Preto, o mais antigo teatro das Américas em funcionamento até hoje11. Em 1839 

foi criada a “Escola de Pharmacia de Ouro Preto” e, em 1876, a Escola de Minas de Ouro Preto.  

Assim, Ouro Preto teve grande representatividade social, política, econômica, cultural e 

intelectual até o século XIX.  

 
9 MENEZES, Ivo. Breve Memória Histórica da Paróquia e da Matriz Nossa Senhora da Conceição de Ouro 

Preto – MG. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 2019. Disponível em: <http://paroquiaconceicaoop.com.br>. 

Acesso em 10 mai. de 2020. 

10 Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, 2019. Disponível em: <https://pilarouropreto.com.br/>. Acesso em 10 

de ago. de 2021. 

11 PONCHIO, Pedro de Carvalho. Casa da Ópera de Ouro Preto é o teatro mais antigo em funcionamento nas 

Américas. Universidade Federal de Minas Gerais. Notícias externas, 05 de jun. de 2020. Disponível em: 

<https://ufmg.br/comunicacao/noticias/casa-da-opera-de-ouro-preto-e-o-teatro-mais-antigo-em-funcionamento-

nas-americas#:~:text=%C3%A9%20o...-, 

Casa%20da%20%C3%93pera%20de%20Ouro%20Preto%20%C3%A9%20o,antigo%20em%20funcionamento

%20nas%20Am%C3%A9ricas>. Acesso em 6 de maio de 2020. 
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Mapa 5 – Município de Ouro Preto. 
Fonte: Album Chorographico, 1927. 

 

Nesta seção, procuramos traçar, sobretudo a configuração da região em que estava 

localizada e o desenvolvimento de Vila Rica, na próxima, abordamos a sua constituição e 

contextualização histórico-social até receber o título de Cidade, além de apresentar o brasão, 

hino e bandeira de Ouro Preto. 

 

1.1 Fundação do Município de Ouro Preto – MG 

 

A respeito da fundação de Vila Rica, futura Ouro Preto, segundo Antonil12 (1711[2011]), 

chegando ao sertão dos Cataguás (Sertão dos Cataguases13 ou Minas dos Cataguases era o nome 

 
12 Padre jesuíta italiano que esteve em Minas Gerais na primeira década do século XVIII, registrando os principais 

episódios de descoberta, os quais são considerados de grande valia para diversos historiadores. “Em 1711, no ano 

mesmo da fundação de Vila Rica, aparecia em Lisboa, impresso na Oficina Real Deslandeana, um livro que causou 

escândalo e logo foi suprimido, apesar do imprimatur do Santo Ofício, mas vetado e sequestrado pela censura 

régia. Seu enigmático autor, que se assinava André João Antonil, só foi identificado em fins do século passado 

(1886) por Capistrano de Abreu. Antonil era o pseudônimo quase anagramático do jesuíta João Antônio Andreoni, 

italiano de Lucca, nascido em meado do século XVII e falecido no Brasil em 1716. Se o autor se embuçou tanto 

tempo no mistério, o livro, que fora condenado pela riqueza e exatidão de informações, tornou-se conhecido dos 

eruditos desde a reedição brasileira de 1837 repetida depois no tomo IV da Revista do Arquivo Público Mineiro 

(1899), graças a um exemplar da raríssima edição do tempo da Regência, ofertado àquele Arquivo pelo escritor 

sertanista Afonso Arinos” (Ouro Preto: sesquicentenário da elevação de Vila Rica a categoria de Imperial Cidade 

de Ouro Preto, 1823-1973: Catálogo da exposição). 

13 “CATAGUASES (caá-atã-guá) – o habitante do cerrado, ou da mata virgem, seg. Th. Sampajo; form. de CAÁ, 

mato, erva, folha; ATÃ, forte, rijo, áspero, duro etc.; GUÁ, ente, vivente, morador, habitante; origem, procedência, 
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dado ao território onde está situada a cidade, passando a ser denominado como pertencente a 

Minas14, a partir de 1710), após o advento dos primeiros exploradores de ouro, dentre a comitiva 

de paulistas que estava na região a fim de capturar índios, um mulato desceu das alturas do 

Tripuí15, às margens do córrego de mesmo nome, para tirar água. Ao retirar a gamela, percebeu 

que vinham com a água uns granitos negros, os quais levou para Taubaté e os vendeu. Contudo, 

em razão do desconhecimento, alguns desses granitos foram vendidos por valores 

insignificantes, além disso, foi informado aos seus compradores acerca do local onde foram 

encontrados.  

Conforme Vasconcelos (1974), “o local era um vale enorme, de serras fragosas, cobertas 

de florestas; um ribeirão claro e frio, a que chamaram Tipii (TIPII-Y, água de fundo sujo), por 

correr num leito de pedras e areais negras”. Bandeira (1967) aponta o Itacolomi16 como baliza 

norteadora por conta de sua posição de destaque entre outras formações rochosas existentes no 

local. Mais tarde, esses granitos, cuja natureza não reconheceu, foi enviado ao governador do 

Rio de Janeiro, Arthur de Sá e Meneses, que “trincando-os nos dentes”, descobriu o brilho 

próprio do metal, “que era ouro de mais fino quilate” (p.17). 

Baseadas na referência do Itacolomi, foram realizadas várias incursões, entretanto, as 

primeiras bandeiras transviaram-se e não tiveram êxito na busca pelo ouro. Uma das bandeiras, 

chefiada por Bartolomeu Bueno, seguiu para o oeste, deparou-se com um rio, batizando-o de 

Pitangui. Já Salvador Fernandes, tendo como rumo o Norte, chegou, no dia 16 de julho de 1696, 

às margens de um ribeiro, ao qual denominou Ribeirão do Carmo, referindo-se à Virgem. 

No entanto, ainda não haviam avistado o Itacolomi, o primitivo descobrimento. Assim, 

em abril, de 1698, Antônio Dias de Oliveira, em nova expedição, partiu para o sertão, 

adentrando por outro caminho diferente daquelas comitivas que o antecederam.  

Nas palavras de Bandeira (1967, p.18): 

 
natureza; seg. Pe. A. Lemos B. sig., sujeito indeterminado da 3ª pessoa do plural; Seg. Batista Caetano, (caá-etá-

guá) – “moradores da mata virgem”, ou “da grande mata”, sendo ETÁ, sufixo indicador de pluralidade, como 

muito, bastante, em excesso. ATÀ – andar, caminhar; ETÁ – Y-GUAR, adj. ou sub. o que é da terra ou da pátria, 

os moradores da terra, concidadãos (Bat. Caet.)” (PONTES, 1970, p. 156). 

14 Segundo Barbosa (1979), o topônimo “Minas Gerais” começa a ser utilizado de forma genérica a partir de 1732, 

quando passa a ser oficialmente mencionado em cartas régias. 

15 Para PONTES (1970, p. 279) “o morro delgado e esguio Th. S. Form. YTYRA, TYRA, elevação, cabeça, morro; 

há a versão de ser “Tripui”, água veloz, ligeira; alteração de TI-RI-PUÍ: TI, água; IRI, TIRI, manar, fluir, escoar; 

PUÍ, ligeiro, veloz. Montoya menciona o termo TIPII, arrojar água; P. A. Lemos Barbosa: PYYI, depressa; Bat. 

C.: TIPIU Ou TIPII, o sujo do fundo. Tripui é um dos mais antigos lugares da geografia colonial mineira [...]”. 

16 “Itacolomi, ita-murumi, o menino de pedra; alusão ao fato de ser o pico formado por um grande penedo com 

outro menor ao lado, à guisa de filho” (SAMPAIO, 1928). Conforme PONTES (1970, p. 54), “lTACOLOMI (itá-

curumi) – menino de pedra, a pedra e seu filho”. 
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Antônio Dias de Oliveira foi mais feliz. Em vez de penetrar pela Itavera
17

, como 

tinham feitos os predecessores, teve a inspiração de entrar por onde os primitivos 

caçadores de índios haviam saído. Ora, era da saída, e não da entrada do vale do 

Tripuí, que se podia divisar a famosa pedra na feição assinalada pelos descobridores. 

Antônio Dias, deixando a serra da Borba do Campo, veio direto ao Rodeio, transpôs 

a serra do Pires e galgou, do ribeirão da Cachoeira, as alturas que hoje chamam de 

Campo Grande. Chegados ali quase noite, acamparam, mas nada viram do Itacolomi, 

bem perto, porém velado pela carapuça de nuvens que tão frequentemente o esconde. 

Assim dormiram ao clarão protetor dos fogos. Era véspera de S. João, em 1698. No 

dia seguinte, ao alvorecer, o céu estava muito limpo, e do outro lado do vale o perfil 

inconfundível da pedra se recortava nítido na primeira luz da manhã, como um milagre 

do santo. 

Segundo Lima Júnior (1962), a região de Vila Rica foi desbravada por três expedições 

distintas, sendo a primeira chefiada por Manuel Garcia, que fundará, em 1696, o arraial do Ouro 

Preto próximo à Matriz do Pilar, a segunda por Antônio Dias, que fundou, em 1698, o arraial 

com seu nome e a do Padre João de Faria Fialho, próximo aos córregos que descem do 

Itacolomi, com o nome de arraial do Padre Faria (LIMA JÚNIOR, 1962, p.54-55). 

Com as descobertas auríferas, Vila Rica foi adquirindo importância ao longo da história 

nacional, de modo que, com a disseminação dos novos achados, ocorreu o crescimento das 

imigrações e arraiais foram se formando, iniciando-se um núcleo urbano com o surgimento de 

edificações. 

Eschwege18 (1777-1855) relata a sua percepção sobre Minas Gerais e destaca as regiões 

de Vila Rica e Sabará, além de suas rochas e métodos de exploração: 

Minas Gerais é, sem dúvida, a província brasileira mais interessante e instrutiva sob 

o ponto de vista geológico e mineralógico, especialmente nas regiões de Vila Rica e 

Sabará e em toda a zona cortada pela estrada que se dirige para o distrito diamantífero 

do Serro do Frio. O viajante que percorre essas regiões e dispõe de algum tempo para 

pesquisá-las, não só fica conhecendo todas as rochas que ocorrem na província e a 

sequência de suas camadas, mas ainda em oportunidade de observar os métodos de 

exploração do ouro usualmente adotados no Brasil (ESCHWEGE, 2011, p.7). 

Conforme Vieira (1949), logo que a povoaram e antes de ser conhecida como Vila Rica, 

a região recebeu o nome de São João Batista de Ouro Preto, até 1711, quando a “apelidaram” 

de Vila Rica de Albuquerque. Quase uma década depois, passou a Vila Rica de Ouro Preto e 

assim ficou até 1823. Com a Independência política e nacional, recebeu o título de Cidade 

 
17 Conforme PONTES (1970, p. 207), Itaverava significa “pedra reluzente”. De acordo com O IBGE (2017), “A 

região foi desbravada por ex-integrantes da Bandeira chefiada por Borba Gato, atraídos pela existência de ouro. 

Consta que em fins do século XVII, aqueles antigos bandeirantes, subindo o rio das Velhas até as suas nascentes, 

transpuseram os altos da Cachoeira de Itabira do Campo e localizaram-se ao pé da Serra de Ouro Branco. Ouro 

Branco nasceu no caminho do ouro e foi uma de suas fronteiras. A primeira mina das Minas Gerais foi encontrada 

em Itaverava, uma cidade próxima”. 

18 Tendo em vista a perspectiva histórica adotada, manteve-se nesta pesquisa a grafia original dos relatos de 

viajantes. 
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Imperial de Ouro Preto e se tornou a capital da Província de Minas Gerais, porém, proclamada 

a República, “os mineiros procuraram sítio mais amplo e menos escarpado para a sede do 

Estado, sendo, para tal fim, escolhida, em 1896, a vila do Curral-del-Rei, hoje Belo Horizonte” 

(VIEIRA, 1949, p. 30).  

Antônio Dias, bandeirante paulista, avistou o Itacolomi no dia 24 de junho de 1698, dia 

de São João Batista, assim, foi construída pelos participantes da bandeira, na freguesia de 

Antônio Dias, no alto do Morro Fino, também conhecido como Morro São João, no antigo 

Arraial do Ouro Fino, a capela São João Batista do Ouro Fino, considerada a mais antiga19. Esse 

fato nos faz compreender o porquê de antes de ser conhecida como Vila Rica, a região ter sido 

chamada de São João Batista de Ouro Preto, isto é, pela descoberta do Itacolomi, no dia do 

santo (São João Batista) e pela característica do metal encontrado na localidade que era coberto 

por uma fina camada de óxido de ferro. 

Depois de localizado o “Farol dos bandeirantes” que representava o ponto de referência 

para os antigos viajantes da estrada real e para os tropeiros; e a região aurífera, Antônio Dias 

informou a seus parentes e amigos a respeito da descoberta, o que fez com que muitas outras 

minas passassem a ser exploradas com a chegada de mais bandeirantes na região, entre os quais, 

capelão da bandeira, o Padre João Faria de Fialho. Assim, fundaram-se os arraiais de Padre 

Faria, Antônio Dias, São João do Ouro Fino, Bom Sucesso e Ouro Podre, cuja população 

expandiu rapidamente. 

Saint-Hilaire (1779-1853), viajante francês naturalista, que esteve em solo brasileiro de 

1816 a 1822, ao descrever o período de intensa busca e exploração mineral, afirmou que por 

toda parte eram pesquisadas as “areias dos ribeiros” e, assim que encontravam ouro, 

construíam-se espécies de acampamentos ou arraiais, que se tornavam pequenos povoados e, 

posteriormente, vilas. Foi, pois, dessa forma que os paulistas se estabeleceram no interior da 

terra “incorporando à monarquia portuguesa regiões mais vastas do que muitos impérios” 

(SAINT-HILAIRE, 1975, p.35). 

Vasconcellos (1977) delineia a intensa emigração com a chegada de homens de variadas 

procedências e raças, “paulistas afeitos à vida rude, experimentados no sertão e na caça do 

índio, brasileiros do Norte, boiadeiros, vadios do litoral, ciganos, judeus e cristãos novos, uns 

e outros prontos para a guerra e para a desobediência” (p.34). Juntam-se a esses, portugueses20 

 
19 COSTA, Antônio Gilberto. Mapa das pedras do patrimônio de Minas, dossiê da Revista do Arquivo Público 

Mineiro, n. 27, s.d., p.36. 

20 Segundo Lima Júnior (1978), entre 1705, 20.000 pessoas por ano. 
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e os negros, “trazidos à força, prontos à rebeldia, fugindo para os quilombos, embriagando-se 

nas vendas e, vadios depois, pela falta de trabalho, na decadência das minerações”. Quanto aos 

índios, conforme o autor, “[...] libertados da servidão por ordem régia, indolentes por natureza, 

ferozes alguns e, em geral resistentes aos duros trabalhos de extrações, não seria proveitosa a 

sua utilização” (VASCONCELLOS, 1977, p.34). Entretanto, diversos autores apontam a 

escravização indígena levada a cabo pelos bandeirantes paulistas. Segundo Monteiro (1994, 

p.57), no decorrer do século XVII, “[...] colonos de São Paulo e de outras vilas circunvizinhas 

assaltaram centenas de aldeias indígenas em várias regiões, trazendo milhares de índios de 

diversas sociedades para as suas fazendas e sítios na condição de serviços obrigatórios”. Lima 

Júnior (1965) pressupõe a expressiva procura de índios por exploradores, inclusive inominados, 

nesse período em Minas. De acordo com o autor,  

Devem ter sido numerosos os penetradores anônimos que, por esses anos, andaram 

pelas terras de Minas à caça de índios. Era o melhor negócio dos paulistas nessa época, 

e as regiões do campo mineiro, de fácil orientação, por suas montanhas continuadas, 

cheia de picos, davam facilidades desconhecidas aos aventureiros, habituados às 

ferocíssimas matas do Sul e de Goiás (LIMA JÚNIOR, 1965, p.26). 

Assim, a população no Arraial aumenta vertiginosamente na primeira metade dos 

Setecentos, o que, conforme Vasconcellos (1977), dificultava a manutenção da ordem pública.  

Antonil (2011 [1711]) delineia a sua impressão sobre Vila Rica por volta de 1708. Para 

ele, o distrito das minas não passava de um imenso “arraial de 30.000 almas” sobre as quais 

não havia ordem nem governo, “nem ministros, nem justiças que tratassem ou pudessem tratar 

do castigo dos crimes, que não eram poucos, principalmente de homicídio e furtos”, além disso, 

aventureiros gastavam o ouro “em jôgo e superfluidades” (p.225). 

O geólogo inglês John Mawe (1764-1829)21, primeiro estrangeiro a receber licença para 

visitar as minas no século XIX, confessou decepcionar-se com a Vila, caracterizando-a como: 

“terrível e intransitável trecho ao longo de uma cadeia de montanhas, para depois tomar uma 

grande estrada que passa entre duas montanhas elevadas, e em certa extensão marginando o rio 

(ribeirão do Carmo) sempre em declive” (MAWE, 1978, p.131).  

Os paulistas, primeiros exploradores da região, consideravam injusta a concessão de 

terras e minas aos que chegaram depois, os portugueses, a quem aqueles apelidaram de 

emboaba22. Dessa maneira, os anos de 1707 a 1709 foram de bastante tumulto em razão da 

rivalidade entre brasileiros e estrangeiros, ensejando a Guerra dos Emboabas. 

 
21 MAWE, John. Viagens ao interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EdUSP, 1978. 

22 Conforme Pontes (1970, p.168) “Seg. Theodoro Sampaio, AMÓABA ou AMBOABA Significa O estrangeiro, 

isto é, os portugueses que afluíram ao interior de Minas Gerais para disputar aos paulistas as ricas minas de ouro 
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Com a ocupação dos morros de Vila Rica, em 1730, a classe menos favorecida de 

mineradores, “excluídos da repartição dos ribeiros e das datas oficiais” (VELOSO, 2018, 

p.100), instalavam-se nas encostas, visto que eram isentos dos foros em razão da prestação de 

serviços de extração mineral. Pelo tombamento de 1734, havia em Vila Rica, entre o Passa-Dez 

e o Padre Faria, 538 casas23, referindo-se somente à população proprietária de imóveis 

recenseados, sem contar os escravizados. Em 1742, o geólogo alemão Eschwege descreve 

80.000 homens livres e 186.868 escravizados, em toda a Capitania, num total de 266.868 

habitantes24. 

Vale dizer, ao descrever o quadro que compunha a sociedade nas minas, no século XVIII, 

o livro do padre jesuíta Antonil foi censurado eclesiástica e civilmente, além de ser perseguido 

pelo governo português de modo que só houve divulgação na 2ª edição, de 1838. 

De acordo com Eschwege (2011), “A avareza, a sêde de ouro, o orgulho, a luxúria, a 

mesquinharia e a arrogância haviam atingido o mais alto grâu. Â lei ninguém recorria mais, 

pois prevalecia a vontade dos mais fortes” (ESCHWEGE, 2011, p.49). Segundo ainda esse 

autor, os sacerdotes portugueses Frei Francisco de Menezes e Frei Francisco do Amaral Gurgel 

“lançavam mão de todos os meios para enriquecer-se, não mediante um trabalho produtivo, mas 

por meio de processos mais cômodos”. Para tanto, eles compraram todo o fumo e cachaça 

presentes na Vila, fazendo desses produtos um monopólio em toda a Capitania, dessa maneira, 

os consumidores desses produtos tinham que procurá-los e os compravam por elevados preços. 

Aliás, ainda não dando por satisfeitos, os sacerdotes também procuraram fazer o mesmo com a 

carne, o que fez com que os paulistas, como primeiros descobridores daquelas terras, 

planejassem um meio de expulsá-los, povoando o local com suas famílias. 

Os padres usaram um “edito real, que divulgaram, sob pretexto do interesse geral e socêgo 

público, e de acôrdo com o qual todas as armas dos paulistas deviam ser guardadas em um 

depósito público”, assim, quem desobedecesse à determinação de tal edito seria considerado 

rebelde. Logo, os paulistas pacificadores “caíram no laço” e entregaram suas armas. Nas 

palavras de Eschwege (2011, p.50): 

Os europeus, que por isso se tornaram ousados, lançaram-se com os sacerdotes a 

frente, sobre os fracos e desarmados adversários e prenderam aquêles que eles mais 

 
por estas descobertas. Por insulto, os paulistas chamavam aos portugueses de EMBOABA. Outra hipótese é derivar 

o nome EMBOABA do tupi MBOABA, ele que se fez, por corruptela, BOAVA e significa vestido, coberto, pernas 

calçadas, em alusão a se apresentarem os portugueses ou estrangeiros trajando roupas desconhecidas e calçando 

largas botas para se protegerem contra os espinhos e repteis”. 

23 APM Livro do Tombo n. 38. CMOP, p. 21. 

24 ESCHWEGE, Von. Pluto Brasiliensis, 2011. 
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temiam. Entre esses achavam-se Domingos da Silva Rodrigues e Bartolomeu Bueno 

Feio. Com a prisão deles os outros todos perderam a coragem, fato que se acentuou 

com a espantosa notícia de que os paulistas, sem exceção, seriam trucidados em 

determinado dia. 

Segundo o autor, “o objetivo dos portuguêses foi, porém, de modo geral atingido, pois a 

maior parte dos paulistas abandonou suas propriedades em Minas e regressou à terra natal” 

(ESCHWEGE, 2011, p.50). Entretanto, a caminho de casa, muitos paulistas se refugiaram em 

um sítio, às margens do rio das Mortes, que leva o nome de “Capão da Traição”, uma vez que 

confiaram na palavra de Bento Amaral Coutinho, a quem entregaram as armas em troca da 

garantia de segurança dos seus bens e de seus povos, porém, desarmados, muitos paulistas 

foram assassinados.  

Nesses tantos conflitos, dos quais Minas Gerais se tornou o palco, os portugueses 

proclamaram Manuel Nunes Viana, homem de posses e prestígio nas Minas, que atacou os 

paulistas em Sabará. Embora muitos tenham se refugiado para Cachoeira do Campo, foram 

novamente acometidos por Viana que, após o triunfo, retornou à Vila Rica.  

Em contrapartida, as expedições enviadas por Viana ao Ribeirão do Carmo foram 

afugentadas pelos paulistas. Assim, os portugueses só alcançaram a vitória decisiva em 1708, 

no arraial da Ponta do Morro, hoje Tiradentes. Nessa época, a imagem da Virgem do Pilar, 

estofada de ouro, foi entronizada no altar-mor.  

De acordo com Antonil (2011 [1711]), as insígnias da Vila eram “[...] campo de ouro, 

três morros de preto, com a coroa mural por cima e este mote latino: Praetiosum tamen nigrum” 

(“Precioso embora negro”). Isso, em razão do ouro, descoberto no Tripuí, ser de cor acinzentada 

por fora, que se aproximava de negro.  

No que concerne à figuração de Vila Rica, naquele tempo, segundo Antonil (2011[1711], 

p.149), havia arraiais bem distantes uns dos outros, separados por montes de mataria cerrada. 

A meia légua um do outro, em que menor distância não outorgava o Regimento título de 

descobridor, ficavam os arraiais de Padre Faria, Antônio Dias, Paulistas, Bom Sucesso, São 

João, Ouro Podre, Taquaral, Sant’Ana, Piedade, Ouro Preto25, Caquende. 

A cada ano, mais frotas de portugueses, estrangeiros e índios, que trabalhavam para os 

paulistas, chegavam às minas. Como destaca o autor, não tinha governo nem justiça, portanto, 

 
25 Aqui devemos explicar que a expressão Ouro Preto se referia ao arraial localizado na região conhecida 

atualmente de bairro Pilar. Com a união dos arraiais houve a elevação à vila em 1711, passando a ser denominada 

Vila Rica. Em 1720, Vila Rica foi eleita a capital da nova capitania de Minas Gerais e, em 1823, após a 

Independência do Brasil, recebeu o título de Imperial Cidade, conferido por D. Pedro I, tornando-se oficialmente 

capital da província das Minas Gerais e designada Imperial Cidade de Ouro Preto. Portanto, tem-se o uso das duas 

denominações: Vila Rica e Ouro Preto, ao longo do trabalho. 
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crescia a criminalidade com o aumento de furtos e homicídios, visto que a presença abundante 

de ouro atraía todo tipo de gente para a região. 

De acordo com Antonil (2011[1711], p.149), 

Das cidades, villas, recôncavos, e sertões do Brazil vão brancos, pardos, e pretos, e 

muitos Índios de que os Paulistas se servem. A mistura he de toda a condição de 

pessoas: homens, e mulheres; moços e velhos; pobres e ricos: nobres e plebeos, 

seculares, clérigos, e religiosos de diversos institutos, muitos dos quaes não tem no 

Brazil convento nem casa. 

Segundo ainda Antonil (2011[1711]), nesse tempo, só havia “casa de quintar” em 

Taubaté, em São Paulo, em Paraty, e no Rio de Janeiro, sendo que, em cada uma dessas casas 

havia um provedor, um escrivão e fundidor, que transformava o ouro em barras, retirava o 

imposto que se pagava ao Rei. Todo o ouro era enviado à Bahia e ao Rio.  

Conforme o autor,  

Havendo casas de moeda, e dos (quintos na Bahia, e no Rio de Janeiro (por ser em 

estes os dous polos, aonde vai parar todo o ouro), teria Sua Magestade muito maior 

lucro, do que até agora teve: e muito mais se nas casas de moeda, bem fornecidas dos 

apparellios necessários, houvesse sempre dinheiro prompto para comprar o ouro, que 

os mineiros trazem e folgão de vender sem detença (ANTONIL, 2011[1711], p.150). 

Muitos negros e índios escondiam o ouro que recolhiam nos ribeiros, já que o usavam 

para a compra de alimento, assim, os vendedores lucravam muito e abusavam nos preços, de 

modo que, segundo Antonil (2011[1711], p.150), “[...] a maior parte deste ouro se gasta em 

comer, e beber: e insensivelmente dá aos vendedores grande lucro, como costuma dar a chuva 

miuda aos campos, a qual continuando a regá-los sem estrondo os faz muito férteis”. 

A sociedade formada a partir dessa população bastante heterogênea foi caracterizada por 

Vasconcellos (1977) como “A desorganização social”, que, segundo esse autor, era “fruto de 

uma formação complexa” e refletia na constituição da família. A escravatura facilitou o 

“concubinato e a perversão”, apesar de a sociedade daquela época se preocupar com a “honra” 

(VASCONCELLOS, 1977, p.42). 

Eschwege (2011) cita as primeiras localidades no entorno das serras e córregos auríferos 

da região, exploradas por Antônio Dias e Padre João Faria de Fialho nos primeiros anos das 

descobertas, antes da elevação de Vila Rica. 

As regiões e serras auríferas de Vila Rica, os córregos auríferos de Passa Dez, Bom 

Sucesso, Ouro Fino etc. foram explorados nos anos de 1700 e 1701 por Antônio Dias, 

de Taubaté; Padre João Faria Fialho, da ilha de São Sebastião, e que viera como 

capelão da expedição de Taubaté; e Tomaz Lopes Camargo, que, posteriormente, se 

estabelece nas lavras do arraial mais tarde denominado Camargo (ESCHWEGE, 

2011, p.39). 
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Segundo ainda Eschwege (2011), o aspecto do metal encontrado motivou a nomeação da 

região, e a fama acelerou o crescimento da população corroborando a formação das duas 

freguesias. Nas palavras de Eschwege (2011, p.39): 

Deu-se a essa região e ao sítio habitado o nome de Ouro Preto, por causa do aspecto 

escuro do ouro. A fama da riqueza aurífera dêsse lugar espalhou-se logo e a população 

alcançou tal aumento, que, em pouco tempo, foram construídas igrejas e erigidas duas 

freguezias: a de Antônio Dias e a de Ouro Preto (grifos nossos). 

Dos diferentes caminhos formados em Vila Rica, a “estrada tronco” foi o mais utilizado. 

Vasconcellos descreve o trajeto, de maneira que pode ser observado a formação do traçado 

urbano a partir dos arraiais no início do século dezoito. 

Entra na Vila e vai direto à Matriz do Pilar, de onde se endireita para a Matriz de 

Antônio Dias, saindo por Sta. Ifigênia. Por isso mesmo, na entrada, designa-se por 

Cabeças (princípio), entre as matrizes, Rua Direita e, na Vira e Sai. Principia esta 

estrada no Passa-Dez, subindo para as Cabeças; desce para a Matriz do Pilar, no fundo 

de Ouro Preto, de onde galga o morro Santa Quitéria; decai para Antônio Dias, 

novamente sobre o Alto da Cruz, de onde vira e sai para a Vila do Carmo, cidade de 

Mariana (VASCONCELLOS, 1977, p.71 – grifos nossos). 

Entre 1700 e 1703, iniciou a construção, em taipa e madeira, da Matriz do Pilar. Segundo 

Bandeira (1967), nesse mesmo período, Pascoal Guimarães, um vendedor português, iniciou a 

mineração nas minas abandonadas pelos irmãos Camargos “pelo processo de desbancar o 

terreno por levadas de água”, e encontrou um ouro bastante fácil de recolher, que foi de fato o 

que fundou a futura Vila Rica, “povoando-a de forasteiros ávidos”.  

No dia 8 de junho de 1711, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, governador das 

Capitanias de São Paulo e Minas Gerais, ao unir os arraiais de Ouro Preto e Antônio Dias os 

elevou à Vila, nomeou-a Vila Rica de Albuquerque. Entretanto, como Dom João V, o rei de 

Portugal (1707-1750), não concordou com esse nome, por Carta régia de 15 de dezembro de 

1712, ordenou que fosse denominada somente de Vila Rica26. 

Conforme Eschwege (2011), a legislação mineral exigia o distanciamento entre lavras, 

isso fez com que surgissem diversos povoados independentes no território mineiro. Assim, 

nasceram dois vales distintos: Antônio Dias e Ouro Preto onde foram erguidas cada uma das 

suas igrejas matrizes Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias e Nossa Senhora do Pilar 

do Ouro Preto, que foi eleita a Paróquia “oficial” da administração, após a unificação dos 

arraiais. No entanto, conforme Campos (2011, p.117), “[...] a importância da Matriz do Antônio 

 
26 Ouro Preto Sesquicentenário da elevação de Vila Rica à categoria de Imperial cidade de Ouro Preto 1823-1973. 

Catálogo da Exposição. Rio de Janeiro, 1973. 
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Dias se mantinha em termos equiparáveis à da Matriz do Ouro Preto, em virtude do fato de que 

Nossa Senhora da Conceição era a padroeira oficial da família real portuguesa”. 

No que diz respeito à constituição e localização dos arraiais, Antonil (2011[1711], p.144) 

descreve a distância entre eles: 

Em distância de meia légua do Ouro Preto, achou-se outra mina, que se chama a do 

Ribeiro de Antônio Dias: e, dahi a outra meia légua, a do ribeiro do Padre João de 

Faria: e, junto desta, pouco mais de huma légua, a do ribeiro de Bueno, e a de Bento 

Rodrigues. E, dahi tres dias de caminho moderado até o jantar, a do ribeirão de N. S. 

do Carmo, descoberta por João Lopes de Lima; além de outra, que chamão a do ribeiro 

Ibupiranga. E todas estas tomarão o nome de seus descobridores, que todos forão 

paulistas. Também há huma paragem no caminho para as ditas minas geraes, onze, ou 

doze dias distante das primeiras, andando bem até as tres horas da tarde: a qual 

paragem chamão a do rio das Mortes, por morrerem nellas huns homens que o 

passavão nadando, e outros, que se matarão às pelouradas, brigando entre si sobre a 

repartição dos índios gentios que trazião do sertão. E neste rio, e nos ribeiros, que 

delle procedem, e em outros, que vem a dar nelle, se acha ouro: e serve esta paragem 

como de estalagem aos que vão às Minas Geraes, ahi se provêem do necessario, por 

terem hoje os que ahi assistem, roças e criação de vender. 

Segundo ainda Campos (2011), mais de uma década após o descobrimento do ouro na 

região, a implantação da Vila transformou significativamente a organização político-

administrativa com a união dos arraiais dispersos sob a mesma administração. No entanto, 

manteve-se a já consolidada comarca religiosa em cada uma das paróquias tão logo instaladas, 

apesar da recente criação da vila. Assim, foi delimitado pelo bispo do Rio de Janeiro o território 

de intervenção de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias e Nossa Senhora do Pilar do 

Ouro Preto na sesmaria. 

Em 1721, ocorreu a separação da Capitania de Minas Gerais e de São Paulo, desse modo, 

tornou-se governador Dom Lourenço de Almeida, e Vila Rica passou a ser a capital da 

Capitania, visto que demonstrou capacidade política com a atuação no movimento conhecido 

como a revolta de Filipe dos Santos, ocorrida no ano anterior.  

Sobre os caminhos de São Paulo até as minas de Minas Gerais, o principal ficou 

denominado Caminho Velho em detrimento ao Caminho Novo ou Estrada Real, que ia para o 

Rio de Janeiro, sendo o mais movimentado, pois conduzia o ouro para Lisboa pelo porto da 

cidade do Rio de Janeiro. Conforme o relato de Antonil (2011 [1711], p.184): 

Em menos de trinta dias, marchando de sol a sol, podem chegar os que partem da 

cidade do Rio de Janeiro às minas gerais, porém raras vezes sucede poderem seguir 

esta marcha, por ser o caminho mais áspero que o dos paulistas. E, por relação de 

quem andou por ele em companhia do governador Artur de Sá, é o seguinte. Partindo 

aos 23 de agosto de 1699 da cidade do Rio de Janeiro foram a Paraty. De Paraty a 

Taubaté. De Taubaté a Pindamonhangaba. De Pindamonhangaba a Guaratinguetá. De 

Guaratinguetá às roças de Garcia Rodrigues. Destas roças ao Ribeirão. E do Ribeirão, 

com oito dias mais de sol a sol, chegaram ao Rio das Velhas aos 29 de novembro, 

havendo parado no caminho oito dias em Paraty, dezoito em Taubaté, dois em 
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Guaratinguetá, dois nas roças de Garcia Rodrigues e vinte e seis no Ribeirão, que por 

todos são cinquenta e seis dias. E, tirando estes de noventa e nove, que se contam 

desde 23 de agosto até 29 de novembro, vieram a gastar neste caminho não mais que 

quarenta e três dias. 

Segundo Bandeira (1967), com o tamanho afluxo de aventureiros aos descobertos, a 

dificuldade de transportar mantimentos e ausência de quem plantasse e cultivasse, sobreveio a 

fome em 1700, fazendo com que muitos dos primeiros descobridores, no entanto, nunca mais 

regressaram à região. Entretanto, o nome de Antônio Dias, primeiro descobridor, e do Padre 

João Faria de Fialho perpetuaram nos bairros que se formaram a partir dos arraiais.  

Salles (1995) descreve a fuga por causa da fome e o enriquecimento de alguns que 

retornaram ao local mais tarde. Segundo o autor, “Os velhos descobridores do ouro preto não 

aguentaram; fugiram da fome tanto o Padre Faria como Antônio Dias. Muitos se retiraram para 

Taubaté e, mais tarde, vencida a fase aguda da tragédia coletiva, persistentes – voltaram e até 

mesmo se enriqueceram” (SALLES, 1995, p.30). 

Próximo a Rodrigo Silva (distrito de Ouro Preto), há um local conhecido como “Campo 

da Caveira” ou “Serra da Caveira”. Nesse local foram encontrados esqueletos de garimpeiros 

que não conseguiram chegar a seus destinos em busca de alimentos e medicamentos, o que 

corrobora a afirmativa de que muitos abandonaram as terras desbravadas por causa da fome, 

apesar da presença do ouro. 

De acordo com a reportagem do Estado de Minas, de março de 2018, até meados do 

século XX era possível encontrar próximo à Serra da Caveira os ossos das pessoas que se 

perderam e morreram ao tentarem regressar para São Paulo.  Conforme o veículo de 

informação: 

Os crânios, fêmures e esqueletos espalhados pelos campos rupestres assombraram o 

imaginário dos ouro-pretanos ao ponto de conferirem às montanhas que se iniciam no 

Distrito de Rodrigo Silva o nome sinistro de Serra da Caveira. Os restos mortais ali 

ficaram desde o início do século 18 até meados do século 20. Resquícios das grandes 

fomes que se abatiam sobre as tropas de bandeirantes que tentavam voltar para São 

Paulo e se perdiam justamente naquela região27. 

Vale dizer que, embora houvesse ouro na serra vizinha de Itatiaia (atual Ouro Branco), 

esses bandeirantes ambicionavam pelo ouro preto por considerarem a sua qualidade superior 

em detrimento aos de outras regiões. Conforme Bandeira (1967), os paulistas não se 

interessavam pelo ouro da serra de Itatiaia, que era conhecido como ouro branco, “de pouco 

rendimento”, e assim reconhecido “pela sua cor pálida, quase argentina”. De acordo com o 

 
27 PARREIRAS, Mateus. Serra da Caveira foi o vale da morte dos bandeirantes em Minas. 12/03/2018. Estado de 

Minas Gerais.  

Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/03/11/interna_gerais,943103/serra-da-caveira-

foi-o-vale-da-morte-dos-bandeirantes-em-minas.shtml> Acesso em 10 de mai. de 2020. 
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autor, o ouro “bom” e apetecido pelos exploradores “era o ouro prêto, o ouro fino: chegava a 

quase vinte e três quilates” (BANDEIRA, 1967, p.20). 

Antonil (2011 [1711]) também relata sobre o desinteresse dos paulistas pelo ouro branco 

e a distância de Vila Rica até o local em que ele podia ser encontrado:  

Não fallo da mina da serra de Itatiaia (a saber, do ouro branco, que he ouro ainda não 

bem formado), distante do ribeiro do Ouro Preto oito dias de caminho moderado até 

ao jantar: porque desta não fazem caso os Paulistas, por terem as outras de ouro 

formado, e de muito melhor rendimento. E estas geraes, dizem que ficão na altura das 

capitanias do Espírito Santo (ANTONIL (2011 [1711], p.144). 

O autor descreve as características do ouro encontrado na futura Vila Rica, comparando-

o com o de outras localidades vizinhas, afirmando que o primeiro é de melhor qualidade.  

Nas palavras de Antonil (1711 [2011], p.145):  

Quanto as qualidades diversas de ouro: sabe-se, que o ouro, a quem chamão preto, por 

ter na superfície huma côr semelhante a do aço, antes de ir ao fogo, provando-se com 

o dente logo apparece amarcllo vivo, gcmmado, e he o mais fino, porque chega quasi 

a vinte e tres quilales, e quando se lhe põe o cunho na fundição, faz grela na barreta, 

como se arrebentasse de todas as partes; e por dentro dá taes rellcxos, que parecem 

raios do sol. O do ribeirão he mais miudo, e mais polme, e compete na bondade como 

ouro preto, por chegar a vinte e dous quilates. O ouro do ribeiro de Bento Rodrigues, 

posto que seja mais grosso, e palpável, e bem amarello, contudo não tem a perfeição 

do ouro prelo, e do ouro do ribeirão, mas quando muito, chega a vinte quilates. O ouro 

do ribeiro do Campo, e o do ribeiro de N. S. do Monserrale he grosso, e muito 

amarello, e tem vinte e hum quilates e meio. O ouro do rio das Velhas he finissimo, e 

chega a vinte e dons quilates. O ouro finalmente do ribeiro de Itatiaja, he de côr branca, 

como a prata, por não estar ainda bem formado, como dissemos acima, e deste se faz 

pouco caso, posto que alguns digão, que indo ao fogo às vezes por mais formado, foi 

mostrando a côr amarela. 

Conforme Bohrer (2013), é recorrente entre cidades coloniais mineiras uma certa 

rivalidade bairrista. Em Ouro Preto, a contenda se iniciou no período colonial e está relacionada 

ao desenvolvimento urbano da cidade e aos dois núcleos principais com suas paróquias: o 

Antônio Dias, cuja padroeira é Nossa Senhora da Conceição e o Ouro Preto, devotado a Nossa 

Senhora do Pilar. Havia Ordens Terceiras (Franciscana no Antônio Dias; Carmelita no Ouro 

Preto). O Pilar de Ouro Preto possuía sua igreja das Mercês, Rosário e seu templo de Ordem 

Terceira, o Carmo. Antônio Dias ostentava também sua Mercê, Rosário (Santa Ifigênia) e São 

Francisco de Assis (sua representante das Ordens Terceiras).  

O Morro de Santa Quitéria, atual Praça Tiradentes, dividia os antigos moradores de 

Antônio Dias, denominados “Jacubas”, e os de Ouro Preto, denominados “Mocotós”, termos 

para os quais existem variadas explicações acerca da origem. Para Jerônimo (1967), baseado 

em tradição anterior, o termo Jacubas “era corruptela popular de jacobino, nome de grupamento 

importante na Revolução Francesa, em 1789”. E, Mocotós vem do “orgulho pitoresco dos 
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moradores do Pilar de Ouro Preto, que se autointitulavam Pés-de-Boi ou Mocotós”. Segundo o 

pesquisador, o termo também pode ser “empréstimo do congolês “macota”, que significa pessoa 

com influência” (JERÔNIMO, 1967, p.85). 

Já para Lima Júnior (1957), os moradores de Ouro Preto chamavam aos do Antônio Dias 

de jacubas “alegando, que, estando o matadouro de rezes na freguesia de Ouro Preto, os outros 

só se alimentavam de farinha e rapadura”. Já os moradores de Antônio Dias “respondiam que, 

se o matadouro estava em Ouro Preto, a carne ia para Antônio Dias, contentando-se os fregueses 

do Pilar com as mãos das rezes ou mocotós” (LIMA JÚNIOR, 1957, p.190). Conforme o autor, 

dessa rivalidade “[...] é que resultou o tamanho das igrejas, que se disputavam em glória de 

maior suntuosidade no culto divino [...]” (LIMA JÚNIOR, 1957, p.190). 

A respeito da separação entre as freguesias de Antônio Dias e do Ouro Preto, iniciada no 

período da formação da antiga Vila Rica, essas estavam esparsas pelo morro de Santa Quitéria, 

conforme dito. Os portugueses eram os senhores das colônias enquanto os paulistas eram os 

descobridores pioneiros dos terrenos auríferos, firmando assim, intensa competitividade. A 

paróquia do Antônio Dias abrigava os provenientes de São Paulo, os desbravadores do sertão, 

e, a freguesia do Pilar, instalada no Ouro Preto, acolhia os portugueses, reinóis.  

Mediante as contendas e a fim de impedir o avanço dos atritos, as paróquias estabeleceram 

revezamento na celebração da Semana Santa, que, ainda, é tradição na cidade, de maneira que 

cada ano uma freguesia se responsabilizava pela organização dos festejos. 

No que diz respeito à Revolta em Vila Rica, em 1720, a capitania era governada por Pedro 

de Almeida, o conde de Assumar, que junto ao rei D. João V, criou as casas de fundição pela 

Lei de 11 de fevereiro de 1719, proibindo a circulação do ouro em pó. Como já foi mencionado, 

todo o ouro extraído deveria ser fundido, abatendo-se dele o quinto para a Coroa, o que 

provocou revolta em Vila Rica.  

De acordo com Bandeira (1967), esse novo sistema de cobrança fez com que o português 

Paschoal da Silva, o ex-ouvidor Mosqueira da Rosa, Sebastião da Veiga Cabral, ex-governador 

da Colônia do Sacramento, Frei Vicente Botelho, filho do Dr. Mosqueira, Frei Francisco de 

Monte Alverne, Felipe dos Santos e outros conspiradores da revolta se reunissem no morro de 

Santa Quitéria, a qual separava os bairros de Ouro Preto e Antônio Dias, a fim de protestar 

contra a cobrança do imposto sobre o ouro extraído. 

O Conde de Assumar foi informado por João da Silva Guimarães, líder do movimento e 

filho de Pascoal da Silva Guimarães, sobre um motim que estava sendo organizado com o 

intuito de matar o ouvidor Martinho Vieira e expulsar o governador da capitania. Assim, o 
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governador escreveu uma carta ao rei, para relatar sobre a revolta e seus desmembramentos, 

sustentando as suas decisões acerca do que poderia vir a acontecer. 

A rebelião foi concretizada durante as festividades de São João, em 1720, quando 

mascarados e negros armados atentaram os primeiros atos de confronto ao arrombarem portas. 

Em 16 de julho, o Conde Assumar veio de Vila do Carmo (onde morava) para Vila Rica e 

determinou a queima das propriedades de Pascoal Guimarães. Enquanto isso, no distrito de 

Cachoeira do Campo, Filipe dos Santos convocava pessoas a desafiarem as autoridades a fim 

de expulsar o governador das minas. Como desfecho, foi emitida a sentença condenatória de 

Filipe dos Santos, que foi julgado, condenado e preso em Cachoeira do Campo. Depois disso, 

conforme o trecho da sentença que o condena à morte, em 18 de julho de 1720, reproduzida a 

seguir, ele foi arrastado pelas ruas de Vila Rica e esquartejado. 

[...] querendo evitar casa de moeda cunhais e fundição, dando leis e tirando-as, 

quartando os tributos e direitos reais querendo extinguir justiças, e governador para 

com seus sequazes governar à sua vontade estas minas  ser o réu Filipe dos Santos 

Freire notório amotinador do povo para exemplo dos mais que se acham em armas, 

condenam ao réu, que com baraço e pregão vá pelas ruas públicas desta vila e morra 

morte natural para sempre e corra arrastado pelas ruas públicas desta vila, e seja 

esquartejado [...]28. 

Conforme Bandeira (1967, p.21), enquanto Paschoal da Silva, o ex-ouvidor Mosqueira 

da Rosa, Sebastião da Veiga Cabral, ex-governador da Colônia do Sacramento, Frei Vicente 

Botelho, filho do Dr. Mosqueira e Frei Francisco de Monte Alverne foram presos; Filipe dos 

Santos, além de enforcado, arrastado e esquartejado teve a cabeça exposta no pelourinho.  

Sobre Pascoal da Silva Guimarães, português que se enriqueceu com uma técnica de 

extração do ouro na Serra da Vila, e um dos participantes da Sedição de 1720, ocupou o local 

inicialmente conhecido como Morro do Ouro Podre ou Morro do Pascoal Silva, na primeira 

década do século XVIII. O nome Ouro Podre foi dado pelos mineradores ao verem o 

funcionamento da técnica de talho aberto disseminada por Pascoal da Silva Guimarães, que 

consistia na projeção de água corrente sobre valas abertas pelos escravizados, impulsionava-se 

a lama aurífera para os corredores e dava a impressão de se tratar de um ouro podre, solto. Essa 

técnica permitiu o avanço da área explorada e transformou a região na principal zona de 

mineração de Vila Rica, contribuindo para o rápido enriquecimento de Pascoal da Silva 

Guimarães, cujo poder adquirido fez com que o local ficasse conhecido como Morro do Pascoal 

 
28 FIGUEIREDO, Luciano. Sentença condenado à morte Filipe dos Santos, 1720. Impressões Rebeldes [s. d]. 

Disponível em: <https://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/?documento=sentenca-condenando-a-morte-de-

filipe-dos-santos>. Acesso em: 13 de ago. de 2021. 
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Silva. Entretanto, a Metrópole Portuguesa não estava satisfeita com a circulação e o comércio 

do ouro na região e, assim, passou a intensificar a cobrança do quinto por meio das Casas de 

Fundição, onde o ouro era transformado em barra com a finalidade de evitar o contrabando, e 

extraído dele 20 % para a Coroa. Assim, formou-se um protesto coletivo em que Pascoal da 

Silva Guimarães foi tido como um dos cabeças do motim. 

Nas palavras de Vasconcellos (1904, p.60): 

O Mestre de Campo, Paschoal da Silva Guimarães, que era então o mineiro mais 

opulento das Minas, maioral da Villa, e que com os filhos e parentes dispunha de dois 

milhares, pelo menos, de escravos e capangas, com quanto, sagaz e dissimulado, 

festejasse e cortejasse o Conde, conspirava em regra. Podemos também inferir do 

horror que lhe causava, a elle que tinha no Ouro Podre a mais rica lavra do mundo, a 

idéa das Fundições. O Dr. Musqueira Rosa, seu filho Frei Vicente Botelho, seu íntimo 

amigo Frei Francisco de Monte Alverne, e mais frades, em número de oito, livres de 

medo. É graças aos privilégios eclesiásticos que os isentavam da jurisdição civil, 

puseram-se em campo. Para aquecer os motins, tinha Paschoal da Silva um novato, 

por nome Manoel Dias de Menezes e também Felippe dos Santos Freire, chefe 

impetuoso da população. Para se descartar do primeiro, o Conde mandou-lhe ordem 

que partisse para o Rio de Janeiro, conduzindo o preso José Gurgel do Amaral, 

requisitado pelo Santo Officio, e por fora escreveu ao Governador do Rio que lá o 

detivesse em custo dia por qualquer motivo. Dessa viagem, ao mesmo Governador do 

Rio pediu que lhe enviasse um destacamento de cavallaria para completar o corpo de 

dragões, que dizia não poder dispensar com menos de 300 homens. Os paulistas, 

vendo-se em plano inferior aos reinóés, cujo poderio aumentava dia a dia, irritavam-

se e remoíam-se do velho odio, O Conde, conhecendo estes rancores, tratou de 

explorá-los, dando toda a força e prestígio a esses adversários, que dominavam na 

Villa do Carmo e que declararam sustentar o governo, menos, porém, no que 

importava ao estabelecimento das Fundições. Apertado na conjunctura, o Conde 

comprometeu-se a reconsiderar todas as matérias que provocassem o desgosto 

comum. 

No mesmo período, o arraial do Ouro Podre, de Pascoal da Silva, foi totalmente 

incendiado, como dito, a mando do Conde Assumar e, a partir daí, até os dias atuais, ficou sendo 

chamado de Morro da Queimada. “Na encosta da serra são ainda visíveis as ruínas de muros 

enegrecidos – tudo o que resta do mais próspero arraial da primitiva Vila Rica” (BANDEIRA, 

1967, p.22). 

Em 1721, a Capitania de Minas Gerais foi separada da de São Paulo, tornando-se 

autônoma foi reconhecida como a capital, tendo Dom Lourenço de Almeida como o primeiro 

governador. Conforme Bandeira, “A razão da escolha de Vila Rica para capital da Capitania, 

em 1721, estava ligada à revolta de Filipe dos Santos, ocorrida no ano anterior, na mesma Vila, 

movimento que mostrara a capacidade política daqueles povos” (BANDEIRA, 1967, p.11). 

A época que a extração do ouro atingiu o seu ápice foi 1725 a 1750. Em 1733, a festa que 

marca a culminância da riqueza foi a procissão de trasladação do Santíssimo da capela do 

Rosário para a matriz de Nossa Senhora do Pilar, cuja festa ficou conhecida pelo nome de 
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Triunfo Eucarístico29, quando exibiam riquezas por meio de roupas e acessórios cobertos por 

ouro. 

De acordo com Bandeira (1967, p.24), 

Ouro, ouro, ouro... as menores figuras, como romeiros e gaiteiros, iam ricamente 

vestidos. A mesma pompa era de observar no desfie das irmandades: guioes de 

damasco franjados de ouro, cruzes, varas e tocheiros de prataria do Pôrto, andores de 

talha dourada com imagens recamadas de peças de ouro e diamantes, cobertas de 

mantos de brocado com bordadura de pedraria... Depois o clero das duas paróquias da 

vila no esplendor litúrgico das dalmáticas, das sobrepelizes, das casulas, manípulos e 

estolas, paramentos cujas riqueza e bom-gôsto são ainda hoje atestados pelas 

esplendidas peças que se conservam nos gavetões as sacristia da matriz de Ouro Preto.  

Apesar de essa ser uma festa singular, conforme Bandeira (1967), o que foi contado por 

Simão Ferreira Machado, em seu Triumpho Eucharistico, não configura a realidade de uma 

Vila Rica que se difere muito da “Ouro Preto de hoje restituída à vida opulenta e à feição 

brilhante do tempo de mineração”, visto que o quadro era outro e bem pobre. Só após a 

construção do Palácio dos Governadores, iniciado em 1741, que “a taipa e o pau-a-pique 

cederam lugar ao belo quartzito do Itacolomi”. O autor ressalta, ainda, que “o próprio 

frontispício da Matriz do Pilar como se vê hoje, é reconstrução de 1825 e 1848. Da igreja de 

1723 o que resta é a parede do lado da epístola e o maravilhoso interior, maravilhoso apesar das 

borraduras óleo sob as quais esconderam o ouro magnifico das suas talhas” (p.24).  

Dessa forma, somente na metade do século XVIII, Vila Rica principiou a tomar o atual 

aspecto. Segundo Bandeira (1967, p.24),  

[...] a construção do Palácio novo marca o início da boa arquitetura de pedra 

argamassada. As pontes datam, a S. José ou dos Contos de 1744, a do Rosário de 

1753, a de Antônio Dias de 1755. O chafariz do largo dos Contos, embora arrematado 

em 1745, traz a data de 1760. A igreja do Carmo foi levantada de 1766 a 1772. S. 

Francisco de Assis em 1772 tinha prontas as paredes e o arco da capela-mor, e só em 

1794 se lavrou termo de entrega das obras. O desenho do frontispício e empena da 

igreja do Rosário, por Manuel Francisco de Araújo, data de 1783. Dêste mesmo ano 

data também o início das obras da Cadeia. São Francisco de Paula é do século 

seguinte. 

Ainda no século XVIII, ao assumir o governo da Capitania, o visconde de Barbacena foi 

incumbido de lançar a derrama30, o que gerou indignação na população, que almejava ser liberta 

 
29 Comemorações em torno da inauguração da nova Igreja de Nossa Senhora do Pilar e a transladação da imagem 

do Divino e Eucarístico Sacramento, abrigado temporariamente na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, para este 

novo templo (MACHADO, 1901). 

30 A derrama representava o confisco de bens e objetos de ouro com o uso de tropa, se necessário. “A infame 

derrama era um confisco generalizado que incidia sobre quem quer que tivesse posses que pudessem ser 

confiscadas. De acordo com as regras vigentes, o povo de Minas deveria pagar 100 arrobas anuais de ouro à Coroa 

(supostamente um cálculo médio), e caso tal meta não fosse atingida, o acúmulo se daria até que o pagamento 

fosse integralmente realizado. A quota deveria ser completada com todo o ouro encontrado nas fundições e se 
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do jugo português. Assim, em 1750, o marquês de Pombal estabeleceu que a cobrança dos 

quintos deveria ser realizada nas casas de fundição, cujo ouro levava o brasão da coroa 

portuguesa indicando a legitimidade do metal, diferentemente disso, o ouro deveria ser 

considerado contrabandeado e poderia ser confiscado. 

Para punir os desvios dos impostos e garantir a quantidade de ouro arrecadado, a Coroa 

aumentou a fiscalização e criou a Intendência das Minas para a inspeção das autorizações de 

mineração da quantidade de metais extraídos e o pagamento dos impostos sobre os metais. 

Dessa maneira, o imposto sobre os metais preciosos extraídos era de um quinto, o que fez com 

que muitos etimólogos relacionassem essa cobrança à expressão “quintos dos infernos”.  

Outra forma de punição, foi a instituição da derrama com o objetivo de alcançar a cota de 

cem arrombas anuais de ouro, no entanto, caso a cobrança do quinto ficasse abaixo desse valor, 

ela seria preenchida pela derrama.  

Conforme Gaspar (2010, p.51),  

No dia 16 de julho de 1788, Luís Antônio Furtado de Mendonça, o Visconde de 

Barbacena, pronunciou-se perante a Junta da Fazenda, em Vila Rica, cinco dias depois 

de assumir o governo da capitania de Minas Gerais. Deu à luz o plano de reformas 

que Lisboa elaborara para a região. Reivindicou, sem meias palavras, o pagamento 

das dívidas do quinto real. Nesta ocasião, a derrama transformava-se no dilema 

histórico, preâmbulo da Inconfidência Mineira. 

Vários líderes da Inconfidência estavam endividados com o fisco português, portanto, o 

movimento da revolta foi agendado para o dia que se esperava que o governador da Capitania 

ordenasse a cobrança da derrama, esperando, com isso, ganhar o apoio da população 

descontente com os impostos. O movimento, entretanto, foi delatado por três integrantes para 

as autoridades em troca da anistia e perdão de suas dívidas.  

De acordo com Bandeira (1967, p.26), 

A ação dos inconfidentes não passou de conversações. Antes de articulado o 

movimento, eram eles traídos e denunciados ao visconde de Barbacena pelo Coronel 

Joaquim Silvério dos Reis e outros. Foram colhidos no processo o alferes Joaquim 

José da Silva Xavier, cognominado o Tiradentes, o ouvidor Tomás Antônio Gonzaga, 

Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto, coronel e ex-ouvidor do 

Rio das Mortes, o Padre Oliveira Rolim, o Padre Carlos Correia de Toledo e Melo, 

José Alvares Maciel e muitos outros. A desgraça dos inconfidentes foi completa: 

Tiradentes enforcado, esquartejado no Rio, e a sua cabeça exposta num poste na atual 

Praça Tiradentes em Ouro Preto; Freire de Andrade, Maciel, Alvarenga Peixoto e mais 

quatro, degredados para o resto da vida em África; dez companheiros degredados por 

 
mesmo assim não se chegasse à quantidade devida, o povo deveria completar a diferença através da cobrança de 

um imposto per capita – a maldita derrama”. GOUVEIA, Viviane. Conjuração em Minas Gerais: A Inconfidência 

Mineira. História Nacional Arquivo Colonial, 2018. Disponível em: 

<http://www.historiacolonial.arquivonacional.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5103&I

temid=363>. Acesso em 10 mai. de 2020. 
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dez anos, entre os quais Gonzaga, que faleceu no ano de 1810, Moçambique; os 

sacerdotes, que eram cinco, cumpriram sentença em conventos de Lisboa. 

Em 24 de fevereiro de 1823, todas as Vilas que eram capitais de Províncias foram 

elevadas à categoria de Cidade por meio de decreto imperial. Em consequência, à Vila Rica foi 

atribuído o título de Imperial, além da restituição de seu nome de Ouro Preto. Portanto, durante 

todo o Império, a antiga Vila ficou sendo conhecida como Imperial Cidade de Ouro Preto. No 

entanto, em 1889, com a Proclamação da República, sua denominação passou a ser somente 

Ouro Preto, sendo que em 1897 o título de capital foi transferido a Belo Horizonte. Em 12 de 

julho, de 1933, pelo decreto federal n.º 22.928, Ouro Preto foi declarada monumento nacional.  

 

 
Mapa 6 – “Planta de Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar – Serra de Ouro Preto”. 
Fonte: APM. 

 

O mapa 6 – Planta de Vila Rica de N. S. do Pilar, datado a 1767, mostra o traçado urbano 

de Vila Rica na referida época. Pelo tombamento da sesmaria é possível analisar a posse de 

terrenos nos núcleos que compõem Vila Rica. De acordo com Veloso (2018), quando ocorreu 

o cadastro, era nítida a delimitação em, pelo menos, quatro “bairros”: Caquende, Passa-Dez, 

Cabeças (região que agrega o Passa-Dez e o Caquende), Ouro Preto (situado próximo à matriz 

do Pilar), Antônio Dias, arraial do Padre Faria, que reunia o Alto da Cruz e a localidade do Bom 

Sucesso, região mineradora além do Padre Faria, e Taquaral. 
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Mapa 7 – “Planta de Vila Rica de N. S. do Pilar – 1767”. 
Fonte: VELOSO (2018). 

 

1.2 Brasão, Bandeira e Hino de Ouro Preto 

 

Quando foi formada a Vila, em 1711, o brasão da cidade reproduziu a sua topografia, em 

que constam os três morros: Cabeças, Santa Quitéria e Alto da Cruz (em preto); dois vales: 

Antônio Dias e Pilar do Ouro Preto. Além disso, o listel Pretisum tamen nigrum (Precioso, 

embora negro), que se refere à tonalidade escura do ouro encontrado na região e que originou 

o nome da cidade; e as datas de 1711 e 1823 representam respectivamente a fundação da vila e 

sua elevação à Cidade por Dom Pedro I, passando a ser denominada Imperial Cidade de Ouro 

Preto. 
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Figura 1 – Brasão de Ouro Preto 
Fonte: LIMA JÚNIOR, 1996. 

 

Na bandeira do Município é representada a forma como o ouro foi encontrado pelos 

bandeirantes: “envolto por uma camada escura de óxido de ferro. O estandarte é divido em duas 

partes: um lado preto, representando o óxido de ferro que cobria as pepitas, e outro amarelo-

ouro, representando as riquezas e o ouro em abundância encontrados na região. O triângulo 

verde, colocado no centro, une as duas partes. A cor representa a esperança em dias melhores, 

as matas e florestas. Ao redor do triângulo, havia antes a expressão “Proetiosum Tamen 

Nigrum”31. 

A expressão “Precioso, Embora Negro” foi criticada “pelo seu caráter preconceituoso e 

pejorativo em relação aos negros”, assim, houve uma tentativa de mudar a inscrição para 

“proestiosum et nigrum" (Precioso e Negro), em 2001. Entretanto, concluíram que essa nova 

inscrição não “alteraria a carga negativa do texto”. Desse modo, a Lei foi alterada apenas em 

novembro de 2005, “quando, durante uma solenidade no dia da Consciência Negra, a frase foi 

oficialmente substituída por “Proetiosum aurum nigrum” (Precioso Ouro Negro) e a antiga 

bandeira foi queimada”. 

 

 
31 Bandeira de Ouro Preto. Prefeitura Municipal de Ouro Preto, c2021. Disponível em: 

<http://www.ouropreto.mg.gov.br/hino-bandeira>. Acesso em 03 de maio 2021. 
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Figura 2 – Bandeira de Ouro Preto 
Fonte: Câmara Municipal de Ouro Preto 

 

Hino a Ouro Preto 

Letra: Carlos Veloso 

Música: Augusto Correa Magalhães 

 

Em cada aresta de pedra 

Uma epopeia ressoa 

Na terra formosa e boa 

Onde a guilheta não medra. 

Coro: 

A terra, que um cento de anos 

Três vezes viu passar 

Possui, dos ouro-pretanos, 

Em cada peito um altar (bis) 

A névoa que cobre a rocha 

Do mais brando e puro véu, 

Quando a manhã desabrocha, 

É um beijo que vem do céu. 

Os fatos de Vila Rica 

Lembram raças titãs, 

Cuja memória nos fica 

Para os mais nobres afãs. 

Guarda o seio das montanhas 

Os áureos filões mais ricos. 

Contempla os altos picos 

Das laceradas entranhas. 

Protege, Deus, estes lares 

Dos filhos dos bandeirantes 

Por estas serras gigantes 

São outros tantos altares. 

Fonte: Câmara Municipal de Ouro Preto 

 

Na próxima seção, discorremos sobre a constituição dos topônimos em Minas Gerais e, 

posteriormente, sobre os núcleos populacionais que se formaram com a descoberta do terreno 

aurífero na região de Vila Rica e, assim, originaram os primeiros arraiais que se transformaram 

em bairros. 
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1.2.1 Considerações gerais sobre a formação dos topônimos mineiros 

 

Os nomes atribuídos aos primeiros núcleos populacionais formados no território mineiro 

foram dados pelos bandeirantes e demais povoadores instigados, sobretudo pelos aspectos da 

natureza e pela religiosidade expressada, segundo Costa (1970, p.127), “desde os primeiros 

tempos pelos descobridores do Brasil”. De acordo com o autor, o nome “Vera-cruz” foi 

atribuído ao país “inspirado pela Constelação do Cruzeiro no nosso céu e pelo emblema do 

cristianismo que para eles deveria representar. Os que depois vieram para o reconhecimento do 

grande território agiram sob o mesmo pensamento” (COSTA, 1970, p.127), de modo que os 

acidentes geográficos eram nomeados conforme o santo do dia do calendário cristão. Como 

exemplo, o autor cita o Rio São Francisco, descoberto a 4 de outubro de 1501. 

Segundo ainda Costa (1970) a escolha dos nomes dados aos lugares era movida tanto pela 

devoção, ao dar o nome do santo do dia, quanto pela proximidade do acidente geográfico com 

o núcleo populacional que se formava e, ainda, pelo vínculo da pessoa a uma propriedade. 

Assim, em Minas, surgia o povoamento e os fundadores implantavam uma cruz e erguiam a 

capela para o culto de sua devoção. 

Desse modo, Costa (1970) traça as principais formas como os topônimos eram nomeados 

nos tempos do descobrimento. Para cada povoação era atribuído o topônimo representado por 

um: 

i) acidente geográfico (rio, serra, montanha, cachoeira e outros);  

ii) acidente geográfico junto com um nome do calendário cristão;  

iii) nome do morador, proprietário de um local ou a própria propriedade.  

Além disso, o contato dos povoadores com as tribos indígenas também influenciava 

denominações com origem no tupi-guarani. Outro elemento trazido por Costa (1970) na 

formação do topônimo diz respeito à: “homenagem aos poderosos da época”, que, para ele, 

representa “um procedimento muito do agrado dos homens”, desde tempos pretéritos. Além 

disso, o autor aponta o fato de o nome fazer referência a primeira pessoa que teve propriedade 

ou moradia ou a um outro que por causa de um feito incomum na localidade a teria marcado 

com o seu nome, casos que ele chama de “adoção natural e espontânea” (COSTA, 1970, p.128).  

Nessa conjuntura, em relação aos períodos colonial e imperial havia, ainda, a preocupação 

de se homenagear a família real, aferindo-se aos lugares nomes como “Vila do Príncipe, 

Campanha da Princesa da Beira, Vila Real, Vila Nova da Rainha etc.” (COSTA, 1970, p.128). 

Entretanto, com a Proclamação da República foram dadas às vilas nomes compostos por 
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expressões que prestavam honrarias a elas mesmas, como “Vila Formosa dos Passos, Vila Bela 

do Turvo, Vila Risonha de São Romão, Vila Diamantina, Vila Cristina etc.” (COSTA, 1970, 

p.128). 

No que diz respeito à substituição dos topônimos antigos, tem-se como um dos motivos 

a extensa formação de sua composição, sobretudo os constituídos pela invocação de santos e 

santas somada a principal característica observada sobre o lugar. Portanto, visando ao 

encurtamento dos nomes longos, como Nossa Senhora do Carmo do Arraial Novo do Campo 

Grande e Santo Antônio do Riacho dos Machados, foram-lhes atribuídas novas designações: 

Carmo do Paranaíba e Riacho dos Machados, respectivamente, ambos municípios mineiros. 

Outro fator que contribuiu para a alteração dos topônimos foi o banimento de termos que 

estavam em desarmonia com os novos rumos da política, isto é, nomes desalinhados com o 

advento da Proclamação da República. Além disso, a substituição de topônimos também aludia 

aos nomes “de sentido pejorativo ou passíveis de confusão com outros idênticos ou parecidos” 

(COSTA, 1970, p.129). 

Para o autor, salvo os motivos citados, nem sempre havia pertinente justificativa para as 

substituições de topônimos. Assim, ele versa sobre a conservação dos topônimos antigos e a 

resistência das pessoas em aderir aos novos: 

[...] integrados desde tempos imemoriais na preferência e nos hábitos das populações, 

por influências de ordem fonológica, afetiva, religiosa e social. Topônimos, às vezes, 

que pelo seu significado literal poderiam ser encarados com estranheza, todos aceitam 

e preferem aos novos, tal força com que estão arraigados no uso do povo. Ninguém 

se lembra do que significam literalmente. Só sentem a ressonância do vocábulo pelo 

que tem de tradicional e afetivo para os que ali nasceram, viveram e criaram raízes no 

espírito bairrista e comunitário (COSTA, 1970, p.129). 

O autor cita o caso da antiga Patos, atual Patos de Minas32. Em 1943, por meio de uma 

lei federal foi determinada a mudança de topônimos iguais no âmbito nacional e, como já existia 

uma cidade no estado da Paraíba com essa denominação, foi atribuída à cidade mineira a 

designação de Guaratinga, que, segundo o autor, significa garça branca (em tupi-guarani). 

Contudo, a alteração não foi bem recebida pela população local. Para Costa (1970) não houve 

o aceite por conta do “entranhado amor à tradição e refratária às inovações”, o que reverberou 

“reclamações aos poderes competentes”, e o nome antigo foi restituído à cidade, porém com “o 

acréscimo indispensável à diferenciação” (COSTA, 1970, p.129). Assim, foi instituída a 

 
32 De acordo com o IBGE (2017), a cidade surgiu no século XIX, em volta da Lagoa dos Patos, onde havia 

numerosa quantidade de patos silvestres. Muito visitado por tropeiros, lavradores e criadores de gado foram os 

primeiros habitantes do lugar, de modo que o povoado formado à beira do rio Paranaíba se tornou vila.  
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denominação Patos de Minas, visto que a preferência na conservação do nome foi outorgada à 

cidade paraibana de Patos por ser a mais antiga.  

Costa (1970) critica que, embora se multiplicassem os meios de transporte e de 

comunicação juntamente com a difusão por rádio e televisão, além de outras formas de 

informação e divulgação da nova designação, as quais visavam à adaptação rápida dos novos 

nomes pela população, uma parte dela, sobretudo das zonas rurais, permanece “agarradas aos 

antigos, seja por ignorância ou por comodismo” (p.129). Todavia, levando em conta a relação 

estabelecida entre o nome do lugar e a comunidade, não podemos asseverar que a discordância 

dos moradores quanto à mudança de nome seja pelos motivos apontados pelo autor. É 

estabelecido um vínculo entre os moradores e o nome dos lugares onde vivem. 

De acordo com o IBGE (2017), o município de Patos foi criado em 1866 com a 

denominação de Santo Antônio dos Patos, encurtado mais tarde para Patos. A cidade surgiu em 

torno da Lagoa dos Patos, nominativo motivado pela enorme quantidade de patos silvestres 

presentes no local naquela época. Como foi dito, a fim de distinguir do outro município de 

mesmo nome, foi alterado para Guaratinga, o que angariou a insatisfação da população e 

resultou em nova mudança para Patos de Minas. Essa situação pressupõe que, depois de o 

topônimo fazer parte da história e da vida dos moradores há um tempo considerável, de estar 

presente no léxico cotidiano das pessoas, em seus documentos e correspondências, a mudança 

por um nome provavelmente desconhecido para grande parte dos moradores, além de estar em 

outra língua, causou estranhamento e insatisfação, visto que o lugar, como veículo de 

acontecimentos, tem no nome a representatividade e o sentimento afetivo. 

Apontadas as considerações gerais sobre a formação dos topônimos mineiros e o caso 

específico de substituição do nome, o qual gerou insatisfação da comunidade de Patos de Minas, 

na próxima seção, apresenta-se os topônimos selecionados para as nossas investigações, bem 

como a sua localização em um mapa do século XVIII e, posteriormente, versa-se sobre a 

história e formação de cada um deles, que constituem o corpus desta pesquisa. 

 

1.2.2 Os primeiros arraiais que formaram Vila Rica e se transformaram em bairros de Ouro 

Preto 

 

Neste trabalho, foram selecionados 10 bairros antigos da cidade de Ouro Preto, a partir 

da análise dos logradouros que se formaram dos primitivos núcleos populacionais estabelecidos 

em torno da descoberta e exploração do ouro na região. Primeiramente, foram levantados, por 

meio de documentos e mapas oficiais do Município, todos os bairros existentes na cidade dos 
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quais distinguimos aqueles originados dos primeiros arraiais que deram origem à vila e, 

posteriormente, transformaram-se em bairros. 

Em fins do século XVII, Vila Rica era composta por vários povoados, cujas habitações 

eram edificadas com taipa ou canga, ao redor de suas respectivas capelas. Encontravam-se ouro 

e estabeleciam arraias no local próximo de onde eram erguidas ermidas devotadas aos santos e 

santas pelos descobridores.  

No mapa 8 estão representados os arraiais: Cabeças, Caquende (Rosário), Antônio Dais, 

Ouro Preto (Pilar), Morro São João (Morro São João do Ouro Fino), Morro da Queimada 

(Arraial dos Paulistas, Morro do Ouro Podre ou Morro do Pascoal Silva), Morro Santana (Morro 

de Sant’Ana), Padre Faria e Taquaral. Além disso, tem-se a localidade denominada Passadez, 

o caminho das Lajes, a Capela do Bom Jesus das Cabeças e de São Miguel das Almas, Igreja 

N. S. do Rosário, Igreja de São José, Igreja São Franciso de Paula (Piedade), Casa de Câmara 

e Cadeia, Igreja de Santa Efigênia (Alto da Cruz), Igreja do Rosário do Padre Faria, caminho 

para Cachoeira do Campo, caminho para o Morro São Sebastião e o caminho para Mariana; 

como também a indicação do Morro de Santa Quitéria (atual Praça Tiradentes) com divisão 

imaginária entre as freguesias de Nossa Senhora do Antônio Dias e Nossa Senhora do Pilar do 

Ouro Preto. 

 

 
Mapa 8 – Arraiais de Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar; século XVIII. 
Fonte: “Planta de Villa Rica de N. S. do Pilar” 1775-1800. Elaborado por Herbert Pardini (2021). 
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1.2.2.1 Alto da Cruz 

 

É sabido que Vila Rica foi criada a partir da união dos seus dois vales: do Antônio Dias 

e do Ouro Preto (Pilar). Entre os arraiais considerados como pertencentes à freguesia do 

Antônio Dias está o Alto da Cruz (CAMPOS, 2011, p.154). 

Conforme Sales (1965), os principais arraiais da primeira década do século XVII foram: 

Padre Faria, Antônio Dias, Bom Sucesso, São João, Paulistas, Santana, Piedade, Taquaral, Ouro 

Podre, Ouro Fino e Caquende, entre os quais “havia meia légua de mato, afirmam historiadores” 

(SALES, 1965, p.22). Alguns desses povoados eram unificados com outros, como é o caso do 

Alto da Cruz que pertencia ao arraial do Padre Faria, inclusive, era conhecido como Alto da 

Cruz do Padre Faria. O Bom Sucesso, cuja denominação remete à N.S. do Bom Sucesso 

desapareceu, visto que o local foi unificado à região do Padre Faria. 

Sendo ligada ao Estado absolutista português, conforme Sales (1965), a Igreja “polarizava 

a vida social na colônia” desde o início, desse modo, a coroa procurou estimular as irmandades 

religiosas, que promoveram a construção das matrizes e capela em todo o território de Minas 

Gerais. Assim, “[...] em geral, o próprio descobridor encarregava-se da construção dessas 

capelas iniciais, pois a coroa portuguesa absorvia as rendas, mas não invertia nunca” (p.44), 

uma vez que, para a coroa “[...] administrar significava tão somente espoliar, sendo ela também 

espoliada pela Inglaterra sem protesto” (SALES, 1965, p.44). 

Em meados do século XVIII, pertencente a irmandade do Rosário dos Pretos de Antônio 

Dias, foi construída a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz (1723-

1753). Segundo a lenda, existia uma ermida à Santa Efigênia, “princesa de Núbia, que nela 

congregou a irmandade do Rosário dos Pretos da Freguesia do Antônio Dias, fundada em 1717 

na Matriz da Conceição da mesma freguesia, e para ali levada pelo Padre Bernardo Madeira” 

(RUAS, 1958, p.65), assim a princesa nubiana se converteu ao catolicismo. Segundo Lima 

Júnior (1966), a igreja foi construída pelos negros do bairro Antônio Dias. 

De acordo com Andrade (2016), as duas irmandades do Rosário: Alto da Cruz e do 

Caquende delimitaram o espaço urbano. As capelas foram levantadas próximo às adjacências 

das localidades de extração do ouro, assim, eram frequentadas por “moradores, viajantes e 

agentes mercantis”. Eram confrarias independentes com “demarcações paroquiais que 

distinguiram os arraiais das minas do ouro: Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto e Nossa 

Senhora da Conceição do Antônio Dias” (ANDRADE, 2016, p.421).  

De acordo com tradição oral, o nome Alto da Cruz está relacionado ao fato de uma cruz 

ter sido instalada na parte mais alta do morro por um padre da região a pedido dos moradores, 
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a fim de espantar maus espíritos que assombravam o lugar em meados do século XVIII. Além 

disso, o nome está relacionado ao episódio em que Jesus do alto da cruz, durante a crucificação, 

direcionou-se a João e o pediu que cuidasse de Maria.  

O culto das encruzilhadas está presente na história humana, visto que esse lugar é tomado 

como o espaço “frequentado pelas forças transcendentais (espíritos e mortos)”. Portanto, em 

diferentes culturas são apresentadas oferendas em troca de proteção às famílias, plantações, 

vilas, viajantes, entre outros, nessas localidades. Na Europa medieval, a encruzilhada era a 

habitação das bruxas e de espíritos maléficos, assim, o mundo cristão levantou cruzes nesses 

pontos, além de calvários, estátuas de santos e fixou oratórios e capelas. A conquista de novas 

terras pelos portugueses também foi celebrada com a instalação de cruzeiros em pontes, praças, 

alto dos morros, nas encruzilhadas com o intuito afirmar “o poder espiritual, a eternidade da fé” 

(MOURÃO, 1995, p.88). 

Segundo Senna (1926, p.204) o topônimo Alto funciona como um “termo geográphico 

comumente empregado em Minas para designar, ora ‘um monte destacado, de pequena 

elevação’, sobre os terrenos circunjacentes; ora um ‘têso’, ou a parte superior de um serrote, de 

um morro; a cabeça, o cimo ou ‘cabeço’ de uma collina”. Além de Alto da Cruz, em Ouro Preto 

há a denominação Alto das Dores, e a região das Cabeças era conhecida como Alto das Cabeças. 

 

1.2.2.2 Antônio Dias 

 

Antes do descobrimento do ouro, no final do século XVII, os bandeirantes já circulavam 

por trilhas indígenas, provavelmente com a intenção de capturar índios para o trabalho, de modo 

que a futura Vila Rica, pelo que nos parece, não era tão desconhecida assim. A descoberta do 

metal e os indícios de formação dos primeiros arraiais teve início na retirada de água no Tripuí 

por um mulato33, conforme Antonil (2011[1711]). 

Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho, governador da Capitania de São Paulo e das 

Minas do Ouro, concedeu a descoberta do Ouro Preto a Antônio Dias e Padre Faria, em 1712, 

por meio de carta patente34 e apontou o ano de 1698 “[...] há mais de doze annos nesta [...]”.  

Conforme a reprodução da carta patente extraída da Câmara Municipal de Ouro Preto: 

Ant. Albuq. Coelho de Carv. – Faço saber aos que esta minha carta patente virem q. 

havendo [...] aos grandes serviços q. Ant. Dias de Oliveira tem feito// a S. Mag.de q. 

Ds. g.de nestas Minas do ouro em muitos descubrimentos como fora os do ouro//Preto, 

 
33 Segundo Oliveira (1979, p. 15), referia-se a Duarte Lopes. 

34 http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/1229.pdf 
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Ribeiros, Ant.º Dias, P.e Faria, aonde actualm.ese esta lavrando muito//ouro, pela 

grande intelligencia e conhecimento, q. tem e zelo com // q. se há empregado em 

semelhantes diligencias há mais de doze annos nesta q. sempre a sua custa sem 

ajuda// algua de faz.da, gastando muito da sua, e occasionando grandes lucros á de 

sua// Mag.de assim em quintos de ouro, como das dattas q. lhe pertencerão o fez 

muito// conveniente se amime com as honras q. S. Mag.de custuma fazer aos 

vassallos//que bem o servem p.ª q. continue em dilig.cias de tantas conseqüências e 

utilid.des// ao bem comum e haja maiores descubrim.os hey por bem nomear, e elleger// 

como por esta o faço// ao d.º Ant.º Dias de Oliv.ª por Cap.m e guardamor de todos os 

descubrim.os q. fizer daqui em diante [...]”
35

. 

Desse modo, Antônio Dias e o padre João Faria de Fialho tomaram posse das terras às 

margens dos ribeirões e os irmãos Camargos se fixaram na região que ficou conhecida como 

arraial dos Paulistas, que depois de descoberta a riqueza das lavras passou a ser conhecida como 

Morro do Ouro Podre. Conforme Campos (2004), a partilha das datas nos remete ao surgimento 

dos núcleos a partir de uma “ordenação mineral” em detrimento à ideia de nascimento 

espontâneo do povoado. 

Com a saída dos irmãos Camargos, o português Pascoal da Silva Guimarães Félix 

Mendonça de Gusmão ocupou o local, o antigo arraial dos paulistas, chegando a se enriquecer. 

Conforme Vasconcellos (1977), sem sucesso, os irmãos Camargos tentaram recuperar as lavras. 

Esse foi um dos motivos que impulsionaram a guerra dos emboabas, visto que Pascoal da Silva 

Guimarães recebeu autorização para se apoderar do Morro de Tapunhuacanga36 Itapanhoacanga 

ou Itapanhuacanga que compreendia os arraiais de Piedade, Santana, São João e Morro da 

Queimada.  

De acordo com Campos (2004), das lavras brotaram os primitivos aglomerados, já “os 

arraiais resultantes tiveram seu desenvolvimento favorecido em maior ou menor grau”.  

Os dois principais, Antônio Dias e Fundo do Ouro Preto, logo se diferenciaram dos 

outros, por sua maior população e poderio econômico, alcançando ambos o direito de 

possuir Igreja Matriz, fato inusitado para a época. Assim os arraiais da nascente - 

Paulistas, Taquaral, Padre Faria, Itapanhuacanga (Piedade, Santana, São João e Morro 

da Queimada), Ouro Bueno (Morro da Queimada) e Alto da Cruz – se tornaram 

freguesias da Matriz de Nossa Senhora do Antônio Dias. Os arraiais do poente -

Caquende (Rosário), Passadez de Cima (Cabeças), e Passadez de Baixo (Passadez) – 

 
35 CAMPOS, Kátia. Vila Rica – Gênese e evolução do espaço urbano. Câmara Municipal de Ouro Preto, 2004, 

disponível em: 

<http://www.cmop.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28:memouropreto&>. Acesso 

em 24 de mai. 2020. 

36 Conforme Pontes (19701, p. 140), “CANGA (ou ACANGA) – o osso, o caroço, cabeça, o que é duro, seco, 

enxuto; form. de cã, can, canga, acanga [...]. Saturnino Muniagurria em “El Guarani”, indica a provável origem da 

palavra ACÃ, cabeça, como sendo A (apócope de ANG, alma), e GUA, cova, morada, ou onde mora a alma. 

CANGA é termo mineralógico usado em Minas Gerais para significar “conglomerado argilo-ferruginoso ou crosta 

de minério que cobre a décirna parte da zona ferrífera do nosso Estado. Seg. Th. Sampaio, os mineradores davam 

o nome de CANGA, cabeça, a parte superior OU ao tôpo do veeiro. Chamavam de TAPUNHUNACANGA 

(tapuyuna) o negro; acanga, cabeça, isto e, cabeça de negro, a formação constituída por uma crosta negra de hidrato 

de ferro, cheia de concreções ocas do mesmo mineral, um verdadeiro ‘pé de moleque’”. 
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se tornaram freguesias da Matriz de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto. A criação 

da Vila, em 1711, unificou todos os arraiais sob o mesmo termo
37

. 

Conforme Vasconcellos (1977), havia o caminho mais importante e transitado que 

“principia no Passa-Dez, subindo para as Cabeças; desce para a Matriz do Pilar, no fundo de 

Ouro Preto, de onde galga o morro de Santa Quitéria. Decai para Antônio Dias, novamente sobe 

para o Alto da Cruz, de onde vira e sai para a Vila do Carmo, cidade de Mariana” 

(VASCONCELLOS, 1977, p.71, grifos nossos). 

Segundo ainda o autor, são três alturas – Cabeças, Morro de Santa Quitéria e Alto da Cruz 

–, já figuradas na triunfal (Triunfo Eucarístico) de 1730, que aparecem também no brasão da 

cidade, os quais estão representados na figura três com as colinas e a Estrada Tronco. 

 

1.2.2.3 Cabeças 

 

Segundo Lima Júnior, “No Alto das Cabeças, lugar assim conhecido por nele se 

espetarem, em postes, as cabeças dos justiçados, havia uma pequena capela sobe a invocação 

de Bom Jesus de Matosinhos [...]” (LIMA JÚNIOR, 1966, p.196). 

Ruas (1958), ao discorrer também sobre a capela a situa “[...] no bairro das Cabeças assim 

chamado por lá se exporem as cabeças dos enforcados, tendo ali existido um dos campos de 

fôrca” (RUAS, 1958, p.147). 

Embora tenha sido instalada uma forca no local, de acordo com Vasconcellos (1977, 

p.23): “Para o cumprimento das sentenças capitais são erguidas forcas, a de Vila Rica 

estabelecida nas Cabeças e depois em um morro38 isolado, fronteiro ao de Santa Quitéria, cujo 

topo mais tarde se terraplanou”, entretanto, segundo alguns historiadores, o codinome cabeças 

se refere à entrada, ou seja, a localidade que principia a Vila, de acordo com a figuras três, a 

seguir. Já na figura quatro, apresenta-se o esquema do principal caminho de Vila Rica no século 

XVIII e os seus arraiais: Cabeças, Pilar, S. Sebastião, S. João, Santana, Antônio Dias, Padre 

Faria, Piedade. Além disso, tem-se a indicação da saída para Mariana e outra em direção ao 

Itacolomi.  

  

 
37 CAMPOS, Kátia. Vila Rica – Gênese e evolução do espaço urbano. Câmara Municipal de Ouro Preto, 2004. 

Disponível em: 

<http://www.cmop.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28:memouropreto&>. Acesso 

em 03 de mai. 2021. 

38 O morro no qual o autor se refere é o Morro da Forca, conforme descrito na seção 2.4.3 (p. 111) deste trabalho. 
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Figura 3 – As três principais colinas de Ouro Preto: Cabeças, Santa Quitéria e Alto da Cruz. Em azul, 

a Estrada Tronco. 
Fonte: VASCONCELLOS (1977) op. cit. p.73. Editado pela autora. 

 

 

Figura 4 – Caminho principal de Vila Rica. 
Fonte: Vasconcellos (1977, p.72). 

 

Veloso (2018) argumenta que as moradas foram se formando em torno desses caminhos, 

ocupados continuamente nas encostas dos morros, próximos aos caminhos que atravessavam 

Vila Rica. Segundo o autor, ao longo do século XVIII, o traçado urbano baseado na estrada-

tronco, que ligava altos dos morros, vales e córregos foi o eixo central do desenvolvimento da 

Vila (VELOSO, 2008, p.87). 
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Apesar de ter existido a forca na localidade, o designativo “Cabeças” está mais 

relacionado “com a posição do assentamento, ou seja, correspondente ao início, começo ou 

“cabeça” da vila. Como o nome atravessou os séculos, os mitos populares caminharam junto e 

a associação entre o nome e a presença da forca se tornou comum” (VELOSO, 2008, p.106). 

Segundo esse autor, antes da instalação da forca a localidade já era conhecida como Cabeças, 

o que comprova a sua posição como a motivação da denominação. 

Esse fato contrapõe-se à ideia inicial de que história e memória se complementam e 

caminham sempre juntas, visto que a segunda percorre também o mítico, o imaginário e outros 

elementos da cultura de um grupo, sofrendo mudanças em razão da atribuição de valores ao 

circularem pela tradição oral, que a concede novas leituras do passado. Assim, o passado é visto 

como objeto da história e a memória um dos componentes importantes na elaboração histórica, 

em que se infere as manifestações de um povo. Embora o nome possa não fazer relação com a 

forca instalada no local, ele passa a ser ressignificado para a sociedade ouro-pretana em razão 

do contexto de violência e forma de punição da época. 

Outra hipótese acerca da motivação do nome diz respeito à presença de um açougue no 

local, que, inclusive, gerou a alcunha “mocotós”, visto que a região pertencia à freguesia do 

Pilar, que disputava com a do Antônio Dias (página 74, deste trabalho). Segundo a tradição 

local, naquele lugar havia em espaço para o enterramento de animais mortos, de maneira que o 

crânio e outras ossadas de animais emergissem à superfície do aterramento, tornando isso um 

ponto de referência na cidade.  

A narrativa sobre a exposição das cabeças como a motivação da escolha do nome do 

bairro é tão forte que, além de ser descrita por autores como Lima Júnior (1966) e Ruas (1958), 

está presente em um mapa turístico do Município, disposto no Arquivo Público Municipal, 

reproduzido no mapa 9, parte 1 e parte 2. 
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Mapa 9 – Mapa Turístico de Ouro Preto (parte 1) 
Fonte: CMOP APM. 

 

 
Mapa 10 – Mapa Turístico de Ouro Preto (Parte 2). 
Fonte: CMOP APM. 

 



62 

Nesses mapas, que representam o Mapa Turístico do Município de Ouro Preto/MG, além 

de indicada na legenda as igrejas com suas respectivas datas de criação, tem-se a casa onde 

morou Tiradentes, os chafarizes da cidade, restaurantes, hotéis, postos de abastecimento, data 

da chegada da expedição de Antônio Dias e a data de criação da Vila, em língua portuguesa e 

inglesa e os dizeres sobre o local em que as cabeças dos decapitados ficavam expostas, que 

confirma como essa narrativa é bem reproduzida e comum na tradição oral da cidade. 

Próximo às Cabeças, existia a localidade com o nome de Passa-Dez ou Passadez, que, de 

acordo com os moradores, deve-se às constantes ocorrências de assaltos e roubos no local, tendo 

em vista a sua localização afastada (onde principia a Vila) do núcleo populacional e, 

frequentada por pessoas que chegavam e deixavam à Vila. Ou seja, viajantes, muitas vezes, 

cansados e carregando seus pertences, atraía a atenção de ladrões, assim, a fim de evitar as 

desagradáveis abordagens, os moradores se aglomeravam em dez pessoas para passar por 

aquela localidade.  

 

1.2.2.4 Morro da Queimada 

 

Na primeira parte do Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, publicada em 

1953, a autora ressignifica diferentes aspectos da Inconfidência Mineira, de modo a recuperar 

o passado não só no que diz respeito ao movimento político, mas, ao evocar o descobrimento 

do ouro e seus desbravadores, o sacrifício de Tiradentes e o cenário da conjuração, entre outros 

episódios que configuram a história de Vila Rica/Ouro Preto. Assim, é retrata a tragédia 

ocorrida no Morro do Ouro Podre no Romance V ou da Destruição do Ouro Podre: “Não há 

Conde, não há forca, /não há coroa real,/mais seguros que estas casas,/que estas pedras do 

arraial,/deste Arraial do Ouro Podre /que foi de Mestre Pascoal”. 

A área chamada de Morro da Queimada foi a que mais concentrou habitantes no século 

XVIII por ser a principal área de mineração. Anteriormente, o local ficou conhecido como 

Arraial dos Paulistas por ter sido ocupado pelos irmãos Tomás e João Lopes de Camargo, que 

se instalaram próximo ao Morro das Lajes. Com o advento da fome, eles abandonaram as lavras, 

e a localidade foi ocupada pelo Mestre de Campo Pascoal da Silva Guimarães, após 1704. 

Posteriormente o local passou a ser chamado de Morro do Ouro Podre referenciando o metal 

descoberto na região, uma vez que a técnica de extração mineral aplicada de forma exitosa, 

conforme já dito, deu aos mineradores a impressão de ouro desmanchando na ribanceira, como 

se estivesse podre. O responsável pelo empreendimento marcou a história tanto pelo 

enriquecimento, como pela revolta com o abuso dos impostos, batizando o local com seu nome. 
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Assim, o lugar passou a ser conhecido como Morro do Pascoal em alusão a Pascoal da Silva 

Guimarães, mascate português, emboaba para os paulistas. O Morro do Ouro Podre ou Morro 

de Pascoal da Silva foi o cenário histórico da riqueza, da revolta e da queimada aferida contra 

as propriedades desse português, a mando do Conde Assumar. 

A cobiça pelo ouro acirrava a disputa entre portugueses e paulistas, e esses se viam como 

os pioneiros, e aos outros como “emboabas”. Assim, não somente estrangeiros, mas todos que 

não originassem de São Paulo eram tidos como forasteiros e apelidados de emboabas para os 

bandeirantes paulistas. 

A crescente extração e circulação do ouro passou a incomodar as autoridades, desse 

modo, o aumento da fiscalização visava o impedimento do contrabando e, assim, retomamos o 

surgimento das casas de fundição para controle do ouro retirado, a fim de contextualizar a 

motivação da denominação Morro da Queimada. Aquele que não passasse por essas casas de 

controle era tido como infrator e corria o risco de ser condenado ao crime de lesa-majestade, 

caso fosse pego com ouro que não tivesse sido selado, o que causou protestos que 

representavam a indignação do povo. 

Em meio a tantas insurreições, conflitos e violência, para o Conde Assumar Vila Rica 

abrigava gente  

[...] intratável, sem domicílio, e ainda que está em contínuo movimento, é menos 

inconstante que os seus costumes: os dias nunca amanhecem serenos: o ar é um 

nublado perpétuo, tudo é frio, menos o vício, que está ardendo sempre. Eu, contudo, 

reparando com mais atenção na antiga e continuada sucessão de perturbações que 

nelas se veem, acrescentarei que a terra parece que evapora tumultos; a água exala 

motins, o ouro toca desaforos; destilam liberdades os ares; vomitam insolências as 

nuvens; influem desordem os astros; o clima é tumba da paz e berço da rebelião; a 

natureza anda inquieta consigo, e amotinada lá por dentro, como é no inferno
39

.  

Pascoal da Silva, o cabeça do motim, agitador e profanador da ordem, na concepção do 

Conde Assumar, teve as suas propriedades situadas no morro destruídas pelo incêndio, o que 

fez com que o local passasse a ser conhecido como o Morro da Queimada.  

Em 1881, Dom Pedro II, ao transcorrer pelos arredores do Morro e avistar os resquícios 

enegrecidos da demolição orquestrada, registrou em seu diário de viagem a impressão do que 

via, no seu trajeto à Mariana: “antes de chegar a esta cidade passei pela antiga Vila Rica, 

 
39 In: Discurso histórico e político sobre a sublevação que nas Minas houve no ano de 1720. Estudo crítico de 

SOUZA, Laura de Mello e. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Culturais, 

1994. p. 59 
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muralhas arruinadas que me lembram Pompéia”40, assim, o imperador comparou o Morro da 

Queimada com a cidade italiana de Pompéia, que foi  destruída por um vulcão e, apesar disso, 

transformara-se em um famigerado sítio arqueológico. 

 

1.2.2.5 Morro São João Batista ou Morro São João 

 

A capela de São João Batista do Ouro Fino, tida como a mais antiga, foi construída pelos 

participantes da bandeira de Antônio Dias e Padre Faria, por volta de 1698, na região dessa 

freguesia, no alto do Morro Fino ou Morro São João, no antigo Arraial do Ouro Fino. A 

denominação São João do Ouro Fino se deve à descoberta do almejado Pico do Itacolomi pela 

bandeira de Antônio Dias nas terras auríferas, no dia dedicado a São João Batista, em 24 de 

junho, na chamada Serra do Ouro Preto. A expressão ’ouro fino’ se refere à qualidade do ouro, 

isto é, “o metal precioso era ali ‘mais agro’ e de qualidade inferior ao que foi encontrado em 

seguida no Ribeirão do Carmo (Mariana)”41, e o termo morro diz respeito à topografia do 

terreno. No local da descoberta e ereção da capela foi celebrada a primeira missa pelo Padre 

João Faria de Fialho. 

João Batista ou São João, de acordo com os evangelhos, foi um pregador nascido na 

Judeia, ano 2 a.C., responsável pelo batismo de Jesus. João Batista era filho de Isabel, prima de 

Maria (que viria a ser a mãe de Jesus) e do sacerdote Zacarias. Avançados em idade, o casal 

não tinha filhos, visto que Isabel era estéril. Segundo o Evangelho de São Lucas 1:11-16, o 

nascimento de João Batista foi anunciado pelo anjo Gabriel, enviado por Deus: 

[...] E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E 

Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, 

não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e 

lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu 

nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida 

forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos 

dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus [...]. 

De acordo com Evangelho de São João, João Batista foi enviado por Deus para 

testemunhar acerca da salvação dada aos homens por meio de Jesus: 

 
40 Viagem a Minas Gerais. Primeira Parte 26/03 a 19/04 de 1881. Início do texto do Diário de D. Pedro II. 

Disponível em <https://museuimperial.museus.gov.br/images/stories/imagens_museu/PDF/Diarios-

imperador/vol24.pdf>. Acesso em: 23 de ago. de 2021. 

41 FONSECA, Cláudia Damasceno. Ouro Preto Vila Rica. Arquitetura histórica e urbanismo. Patrimônio de 

Influência Portuguesa [s. d]. Disponível em <https://hpip.org/pt/Contents/Place/180>. Acesso em: 10 de abr. de 

2020. 
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Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele 

todos os homens cressem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da 

luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens 

(JOÃO, 1:6-9). 

Quando João Batista estava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde batizava as 

pessoas, foram-lhe enviados sacerdotes e levitas pelos judeus, a fim de que lhe questionassem 

sobre quem ele era. João declarou que não era o Cristo, então, perguntaram-lhe se era Elias, ou 

profeta, por fim, quem era ele e o que pretendia. Foi quando João respondeu com as palavras 

do profeta Isaías: “Eu sou a voz do que clama no deserto: façam um caminho reto para o 

Senhor” (JOÃO, 1:26-27). 

Depois disso, alguns fariseus indagaram a João sobre a realização do batismo, uma vez 

que ele não era o Cristo, nem profeta e nem Elias. Respondeu-lhes João: “Eu batizo com água, 

mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e 

não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias” (JOÃO, 1:26-28). 

Ao pregar a conversão e o arrependimento dos pecados, João Batista admoestou a 

Herodes, um tirânico governador, por causa de Herodíade, que era esposa de Filipe, irmão de 

Herodes. Uma vez que João insistia em dizer: “Não te é lícito tomá-la por mulher”, Herodes 

lançou João Batista no cárcere, embora desejasse matá-lo receava o tumulto que poderia ser 

causado, visto que as pessoas o tinham como profeta. 

Certa vez, houve uma festa de celebração pelos anos de nascimento de Herodes, em que 

a filha de Herodíade dançou e agradou-lhe muito. Herodes jurou dar-lhe o que ela quisesse. 

Assim, convencida pela mãe, a jovem pediu: “Dá-me a cabeça de João Batista numa bandeja!” 

(MATEUS, 14:8). Em razão do juramento feito perante todos que estavam no festejo, Herodes 

ordenou que João fosse degolado no cárcere e que a sua cabeça fosse trazida numa bandeja e 

entregue à jovem.  

Dessa forma, tanto o nascimento quanto o martírio de João Batista são comemorados pela 

Igreja. De acordo com Carvalho (2014), os portugueses são os responsáveis pela devoção ao 

santo no Brasil, além disso, trouxeram o “costume de celebrar a festa de São João com farta 

alimentação, músicas, danças e bebidas” (CARVALHO, 2014, p.271).  

 

1.2.2.6 Morro Santana 

 

A capela de Santa Ana, Sant’Ana ou Santana tem sua construção atribuída aos próprios 

moradores onde está situada, na localidade que pertencia ao antigo Arraial do Ouro Podre (atual 

Morro da Queimada). A capela foi erigida no primitivo arraial denominado Morro de Santana, 
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principal local da extração de minerais, que teria surgido no início do século XVIII. Assim, 

começou a urbanização na localidade com o surgimento de estradas, ruas, becos e comércios. 

Conforme documento do Arquivo do Patrimônio de Influência Portuguesa (PIP), estima-se a 

construção da capela em período que antecede a 1720, como suas contemporâneas São João e 

Piedade”42. A região do Ouro Podre ou do Ouro Fino era a principal zona mineradora de Vila 

Rica, onde foram encontrados depósitos auríferos próximos aos ribeiros que deu origem a novos 

arraiais.  

Na colônia portuguesa, o culto católico de devoção à Maria foi muito expressivo e 

significativo, sobretudo na região das Minas. A devoção à Nossa Senhora ganhou destaque, 

sobretudo a que aludia ao sofrimento, uma vez que essa foi associada às irmandades que se 

estabeleceram na região. A devoção à Santana, mãe de Maria, também teve proeminência no 

território mineiro, o que pode ser percebido na elevação de capelas e nas suas denominações, 

como também em sítios, logradouros e pelas imagens presentes em altares laterais nas principais 

igrejas.  

De acordo com Oliveira (2010), as raízes dessa religiosidade remontam às construções de 

capelas dos povoados portugueses nas regiões de Minho e Beiras e estão relacionadas à 

expansiva imigração do povoado em Minas Gerais. Segundo ainda a autora, no final da Idade 

Média, entre os santos de maior popularidade em Portugal estavam “Santana, São Sebastião, 

São João Batista, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Rosário e, acima de todos, 

Santo Antônio, o santo português por excelência” (OLIVEIRA, 2010, p.65). 

Para Oliveira (2010), além da ação oficial da Igreja e das Ordens Religiosas, a religião 

foi implantada nas regiões das minas pelos colonos portugueses de maneira a refletir o cotidiano 

dessas pessoas, isto é, “Uma fé natural” apregoada nas capelas mineiras.  

A história de Santana assim como a de São Joaquim, seu esposo, está relatada no texto 

apócrifo de São Tiago. Conforme Oliveira (2010, p.138), geralmente, Santa Ana é representada 

[...] com aspecto idoso e maternal, vestindo túnica e manto. Sua iconografia apresenta 

as seguintes variantes: Santana Mestra, sentada ou de pé, com um livro aberto no colo 

ensinando a Virgem Maria Menina; Santana Guia, de pé, conduzindo a Menina Maria 

pela mão; Sagrada Parentela, junto com São Joaquim, Nossa Senhora, o Menino Jesus 

e, algumas vezes, também São Zacarias e Santa Isabel. Há ainda uma última variante, 

apenas com o lado feminino da família, chamada de Santas Mães com a Virgem e o 

Menino Jesus. Protetora das famílias, das mulheres que desejam filhos e das grávidas. 

 
42 FONSECA, Cláudia Damasceno. Ouro Preto Vila Rica. Capela de Santana. Patrimônio de Influência 

Portuguesa [s. d]. Disponível em <https://hpip.org/pt/Heritage/Details/779>. Acesso em: 10 de abr. de 2020. 
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Segundo a tradição católica, Santa Ana ou Sant’Ana é a mãe de Nossa Senhora e avó de 

Jesus. As referências sobre os pais de Maria foram descritas no Protoevangelho de Tiago ou O 

Livro sobre a Natividade de Maria, isto é, não fazem parte dos Evangelhos Canônicos 

reconhecidos oficialmente pela Igreja. Santa Ana era esposa de São Joaquim e eles viviam em 

Jerusalém.  

Naquela época, a esterilidade era atribuída, apenas, às mulheres e as estéreis eram vistas 

como amaldiçoadas. Santa Ana já era casada há muito tempo, mas não conseguia engravidar. 

Em determinada ocasião, São Joaquim, que se sentia humilhado por não ter filhos, resolveu sair 

pelo deserto sem avisar sua esposa. Sem notícias, Santa Ana pensou que seu marido tivesse 

morrido, mas, enquanto rezava, um anjo lhe apareceu e foi também ao encontro de São Joaquim 

e anunciou a ambos que as suas orações haviam sido ouvidas. Tempos depois, Ana engravidou 

de Maria. 

Conforme Megale (2003, p.52),  

Certa vez, cansado de ser recriminado pelos amigos e sacerdotes, sem nada dizer à 

sua esposa, reuniu seus pastores, levou os rebanhos para o deserto, armando ali uma 

tenda, longe de tudo e de todos. Ninguém dava notícias e Ana achou que ele havia 

morrido. Lamentava por sua viuvez e esterilidade. Apesar de abatida com o rude 

golpe, procurou reagir, apegando-se ao Senhor, a quem orava com grande confiança. 

Certo dia, quando rezava em seu jardim apareceu um anjo de Deus [...]. Na mesma 

ocasião, o mensageiro celestial apareceu a Joaquim, dizendo-lhe para voltar à sua 

casa, pois Ana, sua mulher, dar-lhe-ia descendência [...]. Passados os meses, nasceu-

lhe uma menina, que recebeu o nome de Maria. 

Santa Ana é representada como uma mãe que transmitia seu conhecimento e direcionava 

sua filha à obediência a Deus. Na Idade média, o culto à Santana, a mulher que daria à luz 

àquela que libertaria o pecado, ganhou força em oposição às mulheres pagãs que foram tidas 

como bruxas, além daquelas consideradas imorais pelos hábitos sexuais e, por isso, condenadas 

à fogueira (Caça às Bruxas). 

Segundo Ramos Filho (2001, p.147), 

[...] O fato de gerar a mulher que redimiria os homens do pecado original cria uma 

contraposição às mulheres pagãs, que o poder católico execrou e queimou como 

bruxas nas fogueiras públicas. Não é à toa que o culto a ela se incrementa e vem a ser 

oficializado na Idade Média. O culto a Sant’Ana é, portanto, de origem telúrica e 

popular, não faz parte das Sagradas Escrituras (RAMOS FILHO, 2001, p.147). 

Conforme Oliveira (2001), Sant’Ana representava a expressão da ortodoxia católica 

contra a heresia protestante, assim, como “guardiã da doutrina cristã”, trazia em uma de suas 

mãos o Livro da Doutrinação (OLIVEIRA, 2001, p.11). 
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Em virtude de suas imputações, como a de mãe cristã exemplar, o culto à Sant’Ana se 

disseminou, sobretudo no seio familiar. A sua devoção, em conformidade com Oliveira (2001), 

tem significação especial no elemento familiar “da – mãe de Maria, sogra de São José e avó de 

Cristo – e na formação da mais perfeita das filhas, tema traduzido nas diversas versões de 

Sant’Ana-Mestra, a educadora que ensina a doutrina à Virgem Maria” (OLIVEIRA, 2001, 

p.12).  

De acordo com Coelho (1991), a doutrina católica foi a base do fortalecimento de 

Portugal, além de usada como instrumento contra o domínio árabe na Península Ibérica, que 

invocava a Alá. Desse modo, a devoção aos santos e a Nossa Senhora são intensas no século 

XVII, visto que Portugal não deu brecha à doutrina luterana difundida na Europa. Conforme 

Coelho (1991), 

Não sabendo viver sem cultuar a Santíssima Virgem, esses homens atravessavam os 

oceanos, penetravam nas densas florestas, subiram os mais caudalosos rios até suas 

nascentes, levando sempre consigo uma imagem. Quando paravam para descansar, 

oravam aos pés dela. Se ficavam por um tempo maior, para ela construíam um templo, 

com o impulso universal de criar um local sagrado, onde o homem refletisse sobre 

suas ações, buscando forças para continuar a caminhada. E Nossa Senhora, a maior 

expressão do barroco, vai ter nas Minas, o mais expressivo culto de toda a Colônia. 

Conceição e Pilar foram as principais invocações (COELHO, 1991, p.14). 

Por isso está presente e de forma expressiva a invocação à Maria como a sua mãe na 

toponímia mineira. 

 

1.2.2.7 Nossa Senhora do Pilar – “Pilar” 

 

Movidos pela febre aurífera, formou-se um vilarejo a partir da ocupação nas encostas, 

nos morros como também nas margens dos ribeiros, onde sobejava o ouro, no “Arraial das 

Minas Gerais do Ouropreto” (RUAS, 1958, p.22), um terreno montanhoso e acidentado. 

A introdução do culto à Nossa Senhora do Pilar, devoção que motivou a substituição do 

antigo nome do arraial do Ouro Preto, é geralmente atribuída aos paulistas, mais 

especificamente à bandeira de Bartolomeu Bueno. A localidade, atualmente conhecida como 

bairro do Pilar (N. S. do Pilar), era chamada de Fundo do Ouro Preto ou Arraial do Ouro Preto, 

antes da construção de sua capela. Como se sabe, a freguesia do Ouro Preto (Pilar) juntamente 

com a do Antônio Dias deu origem à Vila Rica, sendo que ambas as fundações são 

tradicionalmente imputadas aos bandeirantes paulistas.  

Com a derrota na Guerra dos Emboabas, esses se instalaram preferencialmente no arraial 

de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto enquanto os paulistas tiveram domínio sobre a 
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paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Antônio Dias. Assim, cada um dos arraiais tinham 

as suas particularidades quanto à origem étnica, atividades econômicas e constituição urbana, 

de modo que predominou em Ouro Preto o comércio, em Antônio Dias, a mineração.  

Conforme Antonil (2011[1711]), até 1701 era insignificante a presença de emboabas e 

demais forasteiros, porém, com o advento da fome houve o abandono das lavras pelos paulistas, 

o que cooperou para a expressiva ocupação de emboabas, superando os paulistas tanto em 

números quanto em poder econômico em 1706.  

A construção da Matriz do Pilar teve início entre 1728 e 1730 e substituiu a capela 

construída em madeira e taipa dedicada à Virgem. Conforme Megale (1986), a história de Nossa 

Senhora do Pilar se remete à evangelização da Península Ibérica pelo Apóstolo Tiago, filho de 

Zebedeu e, ao contrário das outras, não foi primeiramente difundida em Portugal, mas foi 

diretamente introduzida no Brasil. 

De acordo com a tradição católica, a venerada Virgem Maria esteve em Zaragoza 

(Espanha) a fim de consolar São Tiago, pregador do Evangelho, que diante da perseguição de 

incrédulos e do paganismo, invocou a proteção da Santíssima Virgem. Ela o atendeu e o salvou 

por intermédio de anjos, quando ela ainda vivia em Jerusalém. Assim, a Virgem Santíssima lhe 

deu a incumbência de ir à Galícia pregar a fé.  

Segundo a lenda, depois da conversão de oito varões pela pregação de São Tiago em uma 

noite enquanto rezava próximo a um rio, pediu a Deus um direcionamento e suplicou também 

à Virgem Santíssima, quando teve uma visão: 

Pondo-se de joelhos, viu a Virgem Santíssima entre um coro de anjos, sentada num 

pilar de mármore. Chamando a si o santo apóstolo, a Mãe de Deus mostrou-lhe o lugar 

onde queria que fosse edificada a sua igreja e disse-lhe que conservasse aquela coluna 

e a colocasse no altar 11 do templo, pois aquele pilar permaneceria ali até o fim do 

mudo (MEGALE, 1986, p.302). 

Dessa maneira, nasceu a história do culto a Nossa Senhora do Pilar, que remota ao período 

apostólico, portanto o mais antigo culto à Maria. Segundo a lenda, depois da aparição, São 

Tiago edificou uma capela à Virgem. Espalhada pela Península Ibérica, durante a Idade Média, 

a devoção à Nossa Senhora do Pilar tem origem na Espanha e corresponde a um título da 

Virgem Maria. De acordo com Carvalho (2014), “[...] em Portugal, nunca foi popular, o que 

talvez se deva às constantes lutas e à rivalidade entre os dois países [...]” (CARVALHO, 2014, 

p.523). 

No Brasil, a devoção foi trazida nos tempos da colonização. Segundo Carvalho (2014, 

p.525), 
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[...] a precursora das imagens de Nossa Senhora do Pilar em Minas Gerais foi a do 

arraial de Ouro Preto, que deve ter chegado ali na bandeira de Bartolomeu Bueno, 

pois seu modelo é de escultura castelhana do século XVII. Em 1696 iniciou-se a 

construção de uma pequena ermida a ela dedicada, e que foi substituída pela atual 

matriz da histórica cidade, em torno da qual se desenvolvera o antigo arraial de Vila 

Rica. 

De acordo com Lima Júnior (2008), no norte de Portugal existe uma imagem de pedra da 

Senhora do Pilar que data do século XII reverenciada pela comunidade da Aldeia de São João 

de Rei. Conforme Lima Júnior (2008, p.51-52): 

Provavelmente ainda do tempo do Ducado portucalense, num burgo fortificado do 

Norte de Portugal, numa arcaica capela de estilo romântico, datando não se sabe de 

quando, foi dar uma imagem de pedra da Senhora, de três ou quatro palmos sobre o 

seu Pilar característico, em tudo, cópia fiel da original que se venera na monumental 

igreja de Saragossa. Esse local é a aldeia de nome São João de Rei. Para desfazer 

dúvidas no espírito dos que não conhecendo a matéria duvidam dos que estudam com 

afinco, vamos dar fonte impressa do que sabemos sobre o assunto e dizer que 

estivemos na pequena e velha aldeia portuguesa, galgando a subida penosa, por 

verificarmos, desde logo, que dali saíra a denominação de nossa histórica cidade de 

São João del Rei, que acrescentou um L ao De, por atual corruptela de linguagem dos 

contemporâneos de sua fundação [...] [...] no monte de Castro por cima da igreja 

matriz há ruínas de fortificações romanas. A imagem de Nossa Senhora do Pilar de 

São João de Rei é reconhecida como obra do século doze. Muitos séculos passaram 

antes, que na Vila de Lanhoso viainha e sede municipal de São João de Rei se erguesse 

um outro templo para venerar a Virgem do Pilar. 

Entretanto, segundo Coelho (1991), é comum relacionar o culto de Nossa Senhora do 

Pilar em Ouro Preto e em outras partes de Minas Gerais aos bandeirantes paulistas, conforme a 

História, entretanto, após a restauração da Capela do Senhor Bom Jesus das Flores do Taquaral 

em Ouro Preto, em 1977, foi descoberta uma pintura da Santa no forro da capela-mor. A partir 

disso, o autor defende a tese de que o culto à Nossa Senhora do Pilar foi trazido para Ouro Preto 

pelos emboabas e não pelos paulistas, segundo a tradição (COELHO, 1991, p.16). 

De acordo com o autor, Minas Gerais, nos XVIII, “foi um século de Nossa Senhora”, 

visto que a Santa “ocupou o lugar de seu Filho e também de Deus Pai”, de modo que “[...] ela 

foi a responsável pelas vitórias, pelo ouro encontrado, pela compaixão, pelo sofrimento, pelo 

prazer, pela dor, pela misericórdia, pela alegria, pelo sucesso, pela aflição, pela gravidez, pelo 

bom parto, pela glória...” (COELHO, 1991, p.16). Ele argumenta que, embora não tivesse a 

presença dos jesuítas, em Minas foi implantada a Contrarreforma, visto que as Ordens Terceiras 

construíram todo o acervo representativo de um povo.  

Antes da restauração da Capela, situada no bairro Taquaral em Ouro Preto, havia no forro 

a invocação do Senhor do Bom Jesus, porém, com a remoção dessa pintura, do século XX, 

transpareceram duas pinturas, sendo uma de invocação à Nossa Senhora do Pilar e, a outra, à 

Nossa Senhora da Conceição. As inquietações do autor não cessaram, sobretudo no que diz 
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respeito à pintura de Nossa Senhora do Pilar, visto que a Matriz do Pilar está fixada no outro 

lado da cidade. 

Alguns historiadores defendem que a primeira capela do pilar foi construída pelos 

paulistas onde está a matriz, porém, para Coelho (1991) não há dúvidas de que foram os 

emboabas que a construíram para invocação à Virgem. Assim, o autor traz o texto extraído do 

Santuário Mariano escrito por Frei Miguel de São Franciso, que diz: 

[...] é tornando ao nosso principal intento que é referir a devoção daquelas gentes à 

Virgem Maria, nossa Soberana, e aos princípios e origem da milagrosa Senhora do 

Pilar. É de saber que depois que naquele – sitio do Ouro Preto concorrendo a ele 

muitas gentes – (com a ânsia de se enriquecerem com aquele metal que a todos 

enfeitiça); alguns deles a quem a ambição não cegou tanto (ainda sendo esta a raiz de 

todos os males), que lhes extinguisse a piedosa devoção cristã e lembrança de que 

eram cristãos e verdadeiros católicos, e podemos crer que, a piedosa Mãe de Deus, 

poria (com sua intercessão) em seus corações, lembrarem que, como católicos, deviam 

naqueles incultos sertões, louvar a Nosso Senhor e levanta-lhe altares em sua 

majestade e grande soberania, fosse louvado e conhecido, procurando entre aquelas 

riquezas da terra conseguir também as do céu, por meio da intercessão e patrocínio de 

sua santíssima Mãe, a virgem Maria, buscando como pescadores, o seu amparo e 

favor, para lhe alcançar a luz da Divina Graça para se não esquecerem do Céu [...] [...] 

Estes, atentaram consigo em edificar à Rainha dos Anjos uma casa em que ela fosse 

louvada, servida e adorado seu Santíssimo Filho e porque, um entre os mais, era 

devotíssimo de Nossa Senhora, a quem sempre invocava com o título de Pilar, não 

sem superior destino, fez que todos unidos na mesma devoção, procurassem logo 

dedicar-lhe um templo [...] [...] É esta sagrada imagem de escultura incorruptível, e se 

vê com o seu Santíssimo Filho, doce fruto de seu puríssimo ventre, sobre o braço 

esquerdo, e ambas as imagens estão coroadas de ouro. Está, a Senhora colocada sobre 

seu Pilar, no meio do altar-mor como Senhora e padroeira daquela casa. A sua estatura 

são três palmos e o pilar tem os mesmos. Este é fingido de pedra e a Senhora estofada 

de ouro. O ano em que se entronisou esta colocação daquela soberana senhora foi 

1710, em dia de sua gloriosa Assunção, quinze de agosto e neste dia esteve a igreja 

muito ricamente armada. 

Coelho (1991) sustenta a sua tese a partir desse relato, que evidencia a inauguração de 

uma capela para Nossa Senhora do Pilar em 1710, visto que após a criação de Vila Rica, em 

1711, foi construída de pau-a-pique uma nova Matriz do Pilar, que em razão das más condições 

foi demolida em 1724 e seu culto levado para a Capela do Rosário dos Pretos do Caquende e a 

Capela ficou pronta em 1733. Para Coelho (1991), o “devotíssimo” presente no texto do 

Santuário Mariano se refere a Manuel Nunes Viana43, quando instalou seu governo na Serra de 

Ouro Preto, ergueu um templo em agradecimento à vitória sobre os paulistas (COELHO, 1991, 

p.61). 

 
43 “Manuel Nunes Viana, filho de Antônio Nunes Viegas e natural de Vila de Vianna do Minho, feito capitão-Mor 

e Mestre de Campo, comandante de guerra do gentio do rio São Franciso e Ribeira do Rio Grande desde o ano de 

1703 até o de 1704 [...]” (COLEHO, 1991, p. 62). 
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Segundo Lima Júnior (1956), é de origem espanhola a inovação à Nossa Senhora do Pilar 

e essa nunca foi invocação muito popular em Portugal: “[...] não poderiam os portugueses apelar 

em suas lutas com Castela para a mesma Senhora que já tinha compromisso com seus 

adversários, do outro lado das agitadas fronteiras que os separavam”. Todavia, segundo Coelho 

(1991), a invocação veio de Portugal para o Brasil, no Convento dos Carmelitas na Bahia, de 

modo que, em 1960, transferiu-se para igreja própria, assim, o autor refuta a afirmação de Lima 

Júnior, argumentando que esse não apresenta fontes que embasam sua afirmação. 

Conforme Coelho (1991), por ser a capital do Vice-Reino, assim como os paulistas, os 

baianos tiveram atuação na povoação de Minas Gerais. Desse modo, a vinda da imagem de 

Nossa Senhora do Pilar para a Bahia corrobora a tese de que não foi Bartolomeu Bueno, como 

muitos defendem, mas os emboabas que propagaram esse culto em Minas Gerais. Para ele, “as 

informações confusas são frutos de preconceitos” contra os portugueses (COELHO, 1991, 

p.78). 

Conforme aponta o autor, os bandeirantes paulistas trouxeram para Ouro Preto o culto à 

Nossa Senhora do Bom Sucesso, de Pindamonhangaba, que, inclusive nomeou o primeiro 

arraial, na beira do Tripuí, entretanto, diz a lenda, em razão de o assassinato de um padre, a 

capela foi abandonada. Esse arraial ficava para além do arraial do Padre Faria e acabou 

formando um só com ele. 

Para Coelho (1991) a associação de Nossa Senhora do Pilar aos emboabas também pode 

ser atestada por meio do documento encontrado no arquivo de sua Matriz: 

Termos, acórdãos, receitas, receitas e despesas da Irmandade do Santíssimo 

Sacramento da Matriz de N. Senhora do Pilar – 1712-1735 (pag. 153 -V). Descarga 

que se faz ao tesoureiro Franco da Silva Neto dos gastos q. faz com a Irmandade do 

Smo Sacramento este ano de 1712 para o de 1713 por ordem do provedor irmão da 

mesa desta Irma. Da freguesia de N. S. do Pilar de Villa Rica. – Por um ornamento de 

damasco q o Dr. Claudio Gurgel vendeo a Irmandª o anno passado sendo Provedor o 

Me de Campo Pascoal da Silva Quimes o qual não estava pago e pagou por ele das 

esmolas desta mesa duz-oitavas (200/8). 

O documento é datado a 1712, conforme informado nele próprio, e cita “anno passado”, 

referindo-se, pois, a 1711, ano de criação de Vila Rica, quando a matriz ainda não havia sido 

erguida. Além disso, como se lê, o português Pascoal da Silva era provedor da Irmandade, e 

proprietário do Arraial do Ouro Podre, região onde está situada a Capela do Taquaral. Além 

dessas comprovações, Coelho (1991), relata a presença do símbolo do Santíssimo Sacramento 

na sineira direita da capela, sendo que, conforme o autor, só Matrizes têm esse símbolo, o que 

corrobora a ideia de que essa Capela foi a primeira Matriz do Pilar (COELHO, 1991, p.92). 
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O período de instalação dos arraiais e vilas teve representação expressiva da Virgem 

Maria na região de Minas Gerias, tendo em vista o momento da Contrarreforma, segundo 

Coelho (1991), a valorização à Nossa Senhora 

superou a do próprio Cristo ou Deus-Pai. Essa época não foi como as Cruzadas, onde 

o símbolo era Cristo. Aqui, Nossa Senhora se torna Deus (ganhando batalhas, achando 

ouro, fazendo milagres. O Barroco entrou em seu maior esplendor: a virgem Rainha 

do Céu. É só observar os tetos pintados nas igrejas, os nomes das vilas, o nome das 

mulheres (COELHO, 1991, p.97).  

Depois disso, Pedro de Almeida, nomeado Conde Assumar, que ordenou a queima do 

Morro do Ouro Podre e condenou à morte Felipe dos Santos, conforme descrito na página 61, 

deste trabalho, veio para Minas com o apoio dos paulistas, “que conheciam a derrota nos 

campos de batalha, em nome de Nossa Senhora do Pilar” (COSTA, 1991, p.98), assim, ele não 

só entregou terras aos paulistas como nomeou vários para o seu governo, o que fez com que os 

emboabas abrissem um processo em Portugal contra ele, que culminou a separação de Minas 

Gerais de São Paulo.  

Para o autor, a Guerra dos Emboabas não pode ser vista na perspectiva de um duelo entre 

forasteiros (emboabas) contra os bandeirantes que representam a nação.  Assim, ele explana 

sobre a invocação de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, que diz respeito à imagem 

primeiramente encontrada sem a cabeça e, ao lançarem novamente a rede, os pescadores, que 

buscavam peixe para um banquete em homenagem ao governador, encontraram-na (MEGALE, 

1980, p.107). Essa aparição ocorreu na presença do Conde Assumar: “os paulistas passaram a 

ter agora o apoio do Céu, com o aparecimento de Nossa Senhora, e da terra, na pessoa do Conde 

Assumar” (COELHO, 1991, p.98). Segundo Coelho (1991, p.98), esse acontecimento pode ser 

visto como milagre ou estratégia política. 

 

1.2.2.8 Nossa Senhora do Rosário – “Rosário” 

 

Fomentado por questões políticas e religiosas, o Protestantismo cresceu de forma 

expressiva entre os séculos XVI e XVIII. Essa forma de Cristianismo contestava “as práticas 

devocionais ao culto de Maria”, entre outros dogmas e doutrinas católicas. Assim, a Igreja 

reagiu intensificando a devoção à Nossa Senhora, “criando festas como a do Rosário, a das 

Mercês, a do nome de Maria”. Além disso, como resposta ao movimento “o papa Clemente 

VIII instituiu a prática de coroar, como sinal de realeza, as imagens de Maria e de a proclamar 

rainha de diversos países, como França, Espanha e Portugal, propagando a reza do rosário e do 

terço” (CARVALHO, 2014, p.111).  
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Dessa forma, Nossa Senhora do Rosário é também um título mariano cuja devoção está 

relacionada à aparição da Virgem Santíssima ao frade São Domingos Gusmão (criador dos 

dominicanos), no século XIII, na França. Segundo a tradição católica, ao aparecer para São 

Domingos Gusmão, a Virgem lhe ensinou a oração do rosário e solicitou que ele a propagasse 

pelo mundo, assim, ela assegurou muitas graças àqueles que tivessem o hábito de recitar o terço.  

Foi a partir da perseguição a católicos por dois senhores feudais, na tentativa de impor 

suas ideias, que o papa Inocêncio III outorgou ao cônego Domingos de Gusmão a 

responsabilidade de combater a considerada heresia e resgatar as almas para a Igreja. Os 

albigenses44 estavam entre os hereges que refutavam a fé católica e negavam os dogmas da 

maternidade divina e a perpétua virgindade de Maria. Apesar dos esforços e diante das 

dificuldades, São Domingos elevou suas orações à Virgem, rogando a sua intercessão a Deus. 

Enquanto rezava, Nossa Senhora insurgiu e pediu a ele que instruísse os fiéis a “rezar o Saltério 

Angélico, a fim de que se produzissem novos e suaves frutos de piedade e de santidade entre 

os batizados”45. Em obediência à mensagem de Nossa Senhora, Domingos Gusmão compôs 

esse meio de oração denominado Rosário. 

Os frades franciscanos foram os responsáveis pela evangelização dos pretos africanos na 

devoção à Nossa Senhora do Rosário, espalhando-se de maneira que praticamente não existia 

“cidade ou arraial que não tenha uma capela do Rosário ou igreja na qual não se eleve um altar 

à protetora dos humildes escravos. São inúmeras as irmandades que desde a era colonial se 

formaram para essa tão simpática devoção” (LIMA JÚNIOR, 2008, p.92). 

Em Lisboa do Século XVI, foi promovida a gênese da devoção portuguesa do Rosário, 

que foi difundida entre os negros. De acordo com Andrade (2016, p.413 apud TINHORÃO, 

1988, p.126-127): 

[...] talvez por sua configuração que a aproximaria dos cultos africanos - os objetos 

(rosário mariano análogo ao "rosário de Ifá", instrumento mágico utilizado na 

comunicação divina) ou os ritos (sacralidade lusa compondo-se dos recursos 

valorizados por culturas africanas, aquelas oriundas da África centro-ocidental).  

A respeito da expansão da devoção à Nossa Senhora do Rosário, além de as explicações 

de vieses religiosos e antropológicos, pressupõe-se uma estratégia política, de modo que “os 

discursos teológicos poderiam assumir conotações sociopolíticas entre os afrodescendentes e 

 
44 Albigenses ou Cátaro faz referência a uma cidade do sul da França que se converteu ao Catarismo (do grego 

katharos, significa puro). 

45 PARREIRAS, Aloísio. São Domingos e o rosário. Arquidiocese de Brasília, 08/08/2020. Disponível em 

<https://arqbrasilia.com.br/sao-domingos-e-o-rosario/>. Acesso em: 13 de ago. de 2020. 
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africanos da América Portuguesa” (ANDRADE, 2016, p.414). Assim, a Igreja buscou sustentar 

a devoção na trilha da salvação das almas aflitas. Nesse sentido, de acordo com Andrade (2016, 

p.415), 

A figura católica de Maria serviria a esse propósito de eficaz consolação psicológica: 

Maria, por sua concepção humana (Mãe prestimosa que se apresentava mediadora 

entre dois mundos), era a “advogada” modelar, na corte celestial, das causas humanas 

junto a Jesus Cristo. Daí, Maria ser comparada à escada, ou ser intitulada “tesoureira” 

de bens e “registradora das mercês” do seu filho. A confraria do Rosário, de qualquer 

forma, quando propôs a equidade dos irmãos nos seus estatutos tradicionais de 

instituição, certamente atraiu o conjunto estamental popular. Em 1573, o dominicano 

português Frei Nicolau Dias indicava, além da expressão teológica de Maria, o motivo 

social dessa preferência estendida pela confraria do Rosário. 

Em se tratando da devoção à Nossa Senhora do Rosário em Ouro Preto, o qual motivou 

a designação do topônimo, para Lima Júnior (2008, p.92),  

[...] a mais bela igreja é a do Rosário de Ouro Preto, construída pela veterana confraria 

de Nossa Senhora do Rosário, com altar na primitiva matriz de Nossa Senhora do Pilar 

e que logo se transferiu para sua própria casa de taipa e colmada à moda da terra, 

numa encosta do Katende de Ouro Preto.  

Anteriormente, a localidade conhecida como bairro Nossa Senhora do Rosário tinha outra 

denominação. Assim, ao consultarmos documentos antigos, atestamos que a própria região ou 

alguma bem próxima à do Rosário foi chamada de Caquende, de modo que foi possível localizar 

documentos com designações e referências geográficas, como Ponte do Caquende, rua do 

Caquende, Nossa Senhora do Caquende e Córrego do Caquende, essa por conta do arroio 

presente no local.  

Aliás, em diálogo com os moradores a respeito da origem e história dos nomes dos bairros 

onde moram, sobre essa remota nomeação, a maioria das pessoas desconhecem o significado, 

a origem e história do nome. Porém, algumas poucas nos informaram que o termo Caquende é 

proveniente de “cá-aquém-de”, no sentido de: do lado de cá do córrego. Entretanto, obtivemos 

em nossas pesquisas essa designação na cidade mineira de Sabará: Chafariz do Kaquende, que, 

segundo o IBGE (2021), o monumento foi construído em 1950 por João Duarte e José de Souza 

e, ainda, é um dos responsáveis pelo abastecimento da cidade desde 1957. A respeito da origem, 

conforme esse Instituto46, o nome Kaquende significa “água cristalina que dali brota” em língua 

tupi-guarani e, em língua africana, “jovem forte e valoroso”. 

 
46 IBGE. Biblioteca. Catálogo, 2021. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-

catalogo?id=449372&view=detalhes>. Acesso em 05 de jun. de 2021 
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De acordo com Ruas (1958), entre os arraiais das Cabeças e do Rosário era “denominado 

Caquende (de Caaquém) por nele se entroncar a estrada real do povoado” (RUAS, 1958, p.147). 

Todavia, na obra História de Nossa Senhora em Minas: origem das principais 

invocações, Lima Júnior traz a localização da igreja do Rosário, indicando uma “encosta do 

Katente” (LIMA JÚNIOR, 2008). O autor argumenta que Katende era o nome dado pelos 

negros africanos ao lugar onde se fazia o comércio negreiro “e se localizavam os comboieiros” 

que conduziam os negros do litoral, na entrada das povoações. 

Conforme Lima Júnior (2008, p.92), 

Esse nome que de corruptela é de Cacunda, isto é, o lado de trás lembra os pontos 

altos detrás das montanhas na África, onde os negreiros usam fazer suas compras de 

gado humano e de alimentos para refrescar naus. Como no começo do ignóbil 

comércio, os navios negreiros, abusando da boa-fé dos nativos furtavam suas 

mercadorias e assaltavam os acampamentos dos vendedores de criaturas, sob o fogo 

dos seus navios; com o tempo, como precaução, os régulos africanos somente 

entravam em comercio com europeu ou o árabe em locais distantes da costa, quase 

sempre por detrás das montanhas que a limitavam. Daí a expressão que se generalizou 

de katende, para o mercado de escravos e víveres, onde ainda existia sempre um lugar 

que era destinado à cozinha dos acampamentos de comerciantes de gêneros de negros, 

as chamadas ruas de fogo, porque somente nelas era permitido acederem-se fogueiras 

para evitar as propagações de incêndio nos povoados. 

Em sua obra Vila Rica do Ouro Preto, Lima Júnior confirma a localidade do “Caquende 

de Ouro Preto, isto é, o mercado de escravos, de gado e de mantimentos, que ali recebiam as 

tabelas da Almotaçaria da Câmara de Vila Rica” (LIMA JÚNIOR, 1966, p.186).  

A febre da extração mineral no decorrer do século XVIII, “no sacrifício de vidas tomadas 

ao cativeiro negro, quando os comboieiros e tanganhões despejavam sucessivas levas de 

escravos africanos nos centros de mineração do Brasil (Minas Gerais, Goyaz e Matto Grosso)”, 

intensificou o tráfico de escravos africanos trazidos para o Brasil, assim, durante tanto tempo, 

pessoas “das mais diferentes raças, povos, regiões, typos e costumes daquelle grande continente 

[...]”, aportaram na região das minas, “[...] entre outros, negros Angola ou Angolenses, 

Balántos, Bantús, Bámbaras, Bechuanas, Benguélas, Cabindas, Cacóndas, Cáfres, Cafuzos, 

Cassanges, Congolêzes ou Congos [...]”. Nesse ponto de vista, para Lima Júnior (2008) o termo 

Caquende deriva de Katende, da língua africana. Todavia, em razão do desconhecimento de sua 

raiz pelos moradores, o autor sugere a hipótese de ter sido transmitido via tradição oral até 

chegar no formato Caquende, originando a expressão cá-aquém-de. Conforme alguns 

moradores, “cá-aquém-de” era usada na intenção de falar sobre o lugar próximo de quem se 

fala em detrimento ao outro lado do córrego do Caquende, que foi referência geográfica.  
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De um modo geral, tamanha era a fé dos fundadores de Vila Rica, visto que o nome 

atribuído aos arraiais que se formaram se confunde com a denominação das capelas erguidas, 

enquanto os terrenos auríferos eram explorados. 

 

1.2.2.9 Padre Faria 

 

A expedição de paulistas que vinha em busca de ouro acampou na margem do córrego 

Tripuí, na noite de São João em 1698. A bandeira liderada por Antônio Dias tinha como capelão 

o Padre João de Faria Fialho, o Padre Faria. 

Ao amanhecer, avistaram o ponto de referência indicado pelas expedições anteriores, o 

Pico do Itacolomi e, assim, ficaram mais próximos do local em que o “mulato”, citado por 

Antonil (2011[1711]), encontrou os granitos escuros, que, mais tarde, descobriram que era ouro, 

e outras bandeiras se direcionaram ao local. 

Padre Faria, que também era bandeirante, “fez a sua tropa” e descobriu outros ribeiros 

auríferos, desse modo, ergueram-se capelas nas imediações da Serra do Ouro Preto, entre elas 

a que o padre Faria dedicou a São João Batista, em razão do achado no dia do Santo. 

À medida que descobriam depósitos auríferos nos córregos que desciam a Serra, novos 

arraiais iam surgindo. Segundo Vasconcellos (1977), no período de 1703 a 1707, as capelas dos 

dois principais arraiais, Antônio Dias e Ouro Preto, foram elevadas pelo bispo do Rio de Janeiro 

à categoria de igrejas matrizes, respectivamente, Nossa Senhora da Conceição, no arraial de 

António Dias e Senhora do Pilar, no arraial do Ouro Preto.  

Como se sabe, após o confronto entre paulistas e emboabas, António de Albuquerque, 

governador da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, uniu ambos os arraiais, em 1711, em 

uma vila, batizando-a de “Vila Rica”. De acordo com Diogo de Vasconcelos, a princípio, 

compunha-se a Vila de diversos núcleos esparsos, separados por “montes cobertos de 

espessura”, porém, paulatinamente, essas lacunas foram sendo ocupadas. 

Por meio dos livros de aforamentos e de outros documentos presentes no Arquivo da 

CMOP é possível analisar a constituição da propriedade fundiária, desse modo, diferentes 

arraiais, como Antônio Dias, Cabeças, Passa‐Dez, Caquende, Rosário, Ouro Preto, Alto da 

Cruz, Padre Faria, Taquaral, Água Limpa, Morro Santana, Morro São João formam a 

toponímia ouro-pretana, junto aos acidentes físicos, serra, vegetação, morros, córregos, e 

acidentes humanos, como pontes, capelas, igrejas, chafarizes, bem como moradores 

importantes desses lugares. 
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1.2.2.10 Taquaral 

 

O distrito de Antônio Dias, pertencente à paróquia de Nossa Senhora da Conceição de 

Antônio Dias, conforme Pardini (2019), “era composto também por quatro pequenos distritos, 

em sequência, à leste da praça. Antônio Dias, Alto da Cruz e Morro de Santana, separadamente 

e, unidos Taquaral e Padre Faria” (PARDINI, 2019, p.34). 

No processo de formação de Vila Rica os primeiros povoados foram formados nos vales, 

morros e nas margens de ribeiros, nos últimos anos do século XVIII, principalmente, com a 

ocupação de mineradores e comerciantes em busca do ouro na região. Aliás, o sentimento 

religioso desses povoadores, como se viu, motivou o surgimento de pequenas capelas, em torno 

de cada povoação. A capela de Nossa Senhora do Pilar, no Taquaral, foi erigida a pedido dos 

moradores. O designativo Taquaral alude às fazendas de taquaras que existiam no lugar. Assim, 

sua Capela passou a ser denominada Bom Jesus das Flores do Taquaral, construída por volta 

de 1748 a pedido dos moradores do “Tacoaral”47.  

Segundo Oliveira e Campos (2010, p.106), a Capela 

foi inicialmente dedicada à Nossa Senhora do Pilar, representada na pintura do forro 

da capela-mor. O forro da nave, entretanto, é dedicado à Nossa Senhora da Conceição, 

o que revela a necessidade dos habitantes do Taquaral de estar de bem com as 

padroeiras das duas matrizes de Vila Rica. 

Segundo Coelho (1991), apesar de a maioria das capelas de Vila Rica terem sido 

constituídas de canga, rocha que cobre a Serra de Ouro Preto, a do Taquaral foi feita de quartzito 

lajes. O autor confirma a designação das localidades envasadas em suas capelas, portanto, São 

João, Sant’ana, São Sebastião, Taquaral e Padre Faria “designam um nome de arraial que hoje 

é bairro” (COELHO, 1991, p.33). A maior parte das extrações artesanais de quartzito se 

concentrava nas fazendas de Taquaral (CARVALHO, 2015, p.61). 

Após discorrer sobre cada um dos 10 bairros da pesquisa, apresentamos a “Planta de Vila 

Rica de Nossa Senhora do Pilar-Serra de Ouro Preto” a seguir (Mapa 6). Nela, tem-se os arraiais 

formados na Serra de Ouro Preto, no século XIX, cujas denominações são: “Mº S. Sebastião, 

Mº. S. Anna, Alto da Cruz, Mº do Curral, Mº do Cruzeiro”, e traz as seguintes informações: 

“Organizada por ordem do Exmo. Sr. Dr. Luiz Eugenio Horta Barbosa. Presidente da Província. 

Wilh. Brosenius desenhou. Ouro Preto, 7.2.88”. Além disso, o documento apresenta a 

 
47 OLIVEIRA, M; CAMPOS, A. Barroco e Rococó nas igrejas de Ouro Preto e Mariana. Brasília, DF: Iphan / 

Programa Monumenta, 2010. Disponível em: <colrotpat8_barrocorococoigrejasouropretomariana_vol2.pdf 

(iphan.gov.br)>. Acesso em: 13 de ago. de 2021.  
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localização dos “mudeis”, que eram caixas de mineração, as pedreiras nas Lajes e no sopé do 

Morro de São Sebastião. A legenda intitulada “Indicações” contém: “1-Praça da Independência; 

2-Palacio do Governo; 3-Assemblea Provincial; 4-Cadeia, 5-Escola de minas; 6-Quartel de 

linha; 7-Quartel de polícia; 8-Santa Casa; 9-Thesouro Geral e Correio; 10-Directoria da 

Fazenda; 11-Theatro; 12-Estação da Estação de Ferro; 13-Largo da Alegria; 14-Largo do 

Dirceo; 15-Escola de Pharmacia; 16-Lages; 17-Quartel dos menores; 18-N. S, do Carmo; 19-

N. S. das Mercês; 20-S. Francisco de Paula; 21-S. José; 22-N. S. do Rosario; 23-Matriz de Ouro 

Preto; 24-Bom Jesus; 25-S. Francisco de Assis; 26-Mercês dos Perdões; 27-Matriz de Ant.º 

Dias; 28-Alto da Cruz; 29-Padre Faria; 30-N. S. das Dores48”. 

Além disso, tem-se indicado na planta a localização das Cabeças, Água Limpa, Morro do 

Cruzeiro, Morro do Curral, além do Tripuí e Ribeiro do Passa Dez, principalmente. 

Neste Capítulo, buscou-se contextualizar a fundação de Ouro Preto a partir da formação 

dos primitivos núcleos populacionais que elevaram a localidade à condição de vila. Além disso, 

procurou-se recuperar a história de cada topônimo com vistas à compreensão da motivação da 

escolha das denominações e suas principais influências com base nos diversos aspectos da 

comunidade. 

No Capítulo 2, a seguir, tratamos da fundamentação teórica na qual nos embasamos para 

a realização da pesquisa.  

  

 
48 APM. CMOP PP – 006. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Língua, Sociedade e Cultura 

 

Ao longo do tempo, o homem criou meios, formas e sinais que, decodificados por outro 

ser humano, permitiram a interação entre eles e possibilitaram o relacionamento social. Desse 

modo, as ferramentas utilizadas na comunicação podem ser basicamente representadas por fala, 

escrita e gestos, isto é, por meio de sinais sonoros, gráficos e visuais, que caracterizam a 

formação das linguagens.  

Sob esse enfoque, uma vez que é por meio da língua que o sujeito, como membro de um 

grupo social, se expressa e, assim, exprime parte da cultura de um povo, percebe-se a intrínseca 

relação entre língua, sociedade e cultura. Tendo em vista tal fato, a ligação entre esses três 

conceitos é imanente, já que não há cultura sem língua e que a sociedade se constitui por meio 

da língua e da cultura.  

Saussure (1975 [1916]) localizou a língua precisamente dentro da linguagem e apontou 

as suas dimensões social e individual. Para ele, a linguagem é uma capacidade humana cuja 

manifestação individual é a fala, e o produto social é a língua, sendo, portanto, conforme 

pontuam Almeida e Oliveira (2014, p.49) “impossível conceber uma sem a outra”. 

Ao considerar que língua é constituída pelo conjunto da prática da fala de todos os falantes 

de uma mesma comunidade linguística, como um sistema de signos ela possui regras internas 

e leis de funcionamento. Em contrapartida, a fala é de natureza individual e diversificada, fato 

que, na opinião do pai da Linguística Moderna, seria complexo estabelecer as leis de 

funcionamento. De tal modo, a língua com suas peculiaridades representa um sistema social de 

linguagem, que repercute a sociedade de seu tempo.  

No que concerne ao aspecto social, na perspectiva saussuriana, refere-se ao conhecimento 

partilhado por todos os indivíduos de uma mesma comunidade de falantes e permite a nossa 

interação. Portanto, a língua é um conjunto de signos comuns a todos os indivíduos de uma 

determinada comunidade que a utiliza, sendo, portanto, um fato social. Desse modo, o conjunto 

de tradições, saberes, práticas, experiências e crenças de determinado grupo social permanecem 

em seu sistema linguístico.  

Conforme, Saussure (1975 [1916]), p.21): 

[...] Se pudéssemos abarcar a totalidade das imagens verbais armazenadas em todos 

os indivíduos, atingiríamos o liame social que constitui a língua. Trata-se de um 

tesouro depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes a mesma 

comunidade, um sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro ou, mais 
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exatamente, nos cérebros dum conjunto de indivíduos, pois a língua não está completa 

em nenhum, e só na massa ela existe de modo completo. 

De acordo com Biderman (2001, p.32), a interação entre o homem e o ambiente no qual 

está inserido como participante de uma comunidade se realiza pela língua, pois “movido por 

estímulos exteriores e interiores, o indivíduo é levado a comunicar-se, utilizando o instrumento 

coletivo de comunicação e expressão: a língua”.  

Por esse ângulo, a língua não só representa o elemento de uma cultura49 (cujo conceito 

mais amplo será apresentado na próxima seção), como também a reflete. Portanto, língua, 

cultura e sociedade são indissociáveis e estão relacionadas com a história de um povo na medida 

em que a linguagem é concebida como uma prática cultural. A língua é, portanto, o veículo de 

transmissão da cultura. 

Segundo Duranti (2000, p.447-448) 50,  

Adquirir uma língua significa fazer parte de uma comunidade de pessoas que 

participam de atividades comuns através do uso, embora nunca completo, de uma 

grande variedade de recursos comunicativo compartilhado. Nesse sentido, adquirir 

uma língua significa fazer parte de uma tradição, compartilhar uma história e, 

portanto, ter acesso a uma memória coletiva, cheia de histórias, alusões, opiniões, 

receitas e outras coisas que nos tornam humanos. Não adquirir uma língua ou ter 

apenas um conjunto muito limitado de recursos significa ser privado desse acesso 

(tradução livre). 

Essa relação intrínseca de língua, cultura e sociedade estabelece arranjo essencial nas 

atividades humanas, de modo que as mudanças acontecem, tanto na cultura quanto na língua, 

seja por modificação, acréscimo ou proscrição de elementos. Assim, a sociedade reestrutura 

aspectos linguísticos respondendo às questões culturais, políticas e sociais. 

No que diz respeito à dimensão sociocultural, a qual confere à linguagem diferentes e 

mutáveis aspectos que ela apresenta no tempo e no espaço, ao longo dos anos, os falantes 

utilizam-se da língua para conceber a realidade exterior e expressar valores na denominação de 

acidentes físico-geográficos e humanos, refletindo essa inter-relação entre léxico e cultura. 

 
49 Lyons (1982) defende a ideia de cultura no seu sentido antropológico, que implica o conhecimento que o sujeito 

tem por estar inserido em uma sociedade.  

50 “Adquirir un lenguaje significa formar parte de una comunidad de personas que participan en actividades 

comunes a través del uso, si bien nunca completo, de una gran variedad de recursos comunicativos compartidos. 

En este sentido, adquirir un lenguaje significa formar parte de una tradición, compartir una historia y, por tanto, 

tener acceso a una memoria colectiva, repleta de historias, alusiones, opiniones, recetas, y otras cosas que nos 

hacen humanos. No adquirir un lenguaje, o tener únicamente un conjunto muy limitado de sus recursos, significa 

verse privado de esse acceso” (DURANTI, 2000, p. 447- 448). 
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Para Sapir (1969), a língua é “um guia para a realidade social”. Essa concepção corrobora 

a importância de considerar a língua como inerente à sociedade e à cultura, isto é, concebendo-

a como da realidade sociocultural de uma comunidade. 

Sapir (1969, p.45) defende que  

O léxico da língua é que mais nitidamente reflete o ambiente físico e social dos 

falantes. O léxico completo de uma língua pode se considerar, na verdade, como o 

complexo inventário de todas as ideias, interesses e ocupações que açambarcam a 

atenção da comunidade. Não é difícil encontrar exemplos de línguas cujo léxico traz 

assim o sinete do ambiente físico em que se acham situados os seus falantes. 

Para o autor, os seres humanos vivem em universos mentais distintos condicionados pela 

sua cultura e expressos pela língua que eles falam, é o que se chama de determinismo 

linguístico. Segundo essa hipótese, há uma relação sistemática entre as categorias gramaticais 

da língua e o modo como vemos o mundo, de tal forma que língua e cultura se condicionam 

mutuamente. Desse modo, cada língua recorta a realidade de uma maneira particular, contudo, 

a língua não tem o poder de criar limites reais entre as coisas. Biderman (2001, p.109) sustenta 

que “cada língua traduz o mundo e a realidade social segundo o seu próprio modelo, refletindo 

uma cosmovisão que lhe é própria, expressa nas suas categorias gramaticais e léxicas”. 

Em uma das várias tentativas de conceituar a linguagem, ela é concebida como a 

representação do pensamento humano. Em Aristóteles, logos (de origem do grego) refere-se ao 

pensamento ou à razão, porém, não detém só esses sentidos, visto que a polissemia do termo 

envolve um universo de significações, como o verbo, a causa do que acontece, teoria, como 

também significa linguagem.  

Conforme Bizzocchi (2000, p.38), o conceito de existência esteve sempre vinculado à 

palavra, em várias doutrinas. O filósofo grego Heráclito (540-480 a.C.) chamou o princípio 

universal do Ser, concomitantemente palavra e pensamento, de Logos, que em grego significa 

“palavra”. Nessa mesma direção, no livro bíblico de Gênesis o princípio é atribuído ao Verbo, 

isto é, à palavra, de modo que a noção de linguagem está ligada ao próprio conceito de criação. 

Além disso, ainda, no livro judaico-cristão que narra a origem podemos encontrar a passagem 

em que Deus, depois de criar tudo o que existe no mundo, deu ao homem a responsabilidade de 

nomear às coisas. 

Nessa perspectiva, segundo Zamariano (2012, p.62), a linguagem representa o 

pensamento humano, porém, ambos são incompletos. Assim, a linguagem intermedeia o que o 

homem percebe à sua volta, seja material ou relacionado ao que ele abstrai do meio. 

Para Bizzocchi (2000, p.38) a linguagem representa a origem de todo conhecimento, de 

modo que a imagem que fazemos da realidade é baseada nos nossos pensamentos e sentidos.  



83 

Portanto, “se pensamento é linguagem, então a compreensão científica do que é a linguagem é 

a base para todo e qualquer outro conhecimento que possamos ter a respeito da natureza e de 

nós mesmos [...]” 

Para Alkmin (2005), sociedade e linguagem são indissociáveis, e essa relação é a base da 

constituição do ser humano. “[...] A história da humanidade é a história de seres organizados 

em sociedade e detentores de um sistema de comunicação oral, ou seja, a língua” (ALKMIN, 

2005, p.21).  

Além disso, ao tomar a linguagem como a mediadora das relações sociais, destacamos a 

sua função ao possibilitar a inserção, acesso e participação do homem no meio social.  

De acordo com Chauí (2006, p.155), nossa via de acesso ao mundo e ao pensamento está 

na linguagem.  

[...] ela nos envolve e nos habita, assim como a envolvemos e a habitamos. Ter 

experiência da linguagem é ter uma experiência espantosa: emitimos e ouvimos sons, 

escrevemos e lemos letras, mas, sem que saibamos como, experimentamos e 

compreendemos sentidos, significados, significações, emoções, desejos, ideias. [...] É 

que a linguagem tem a capacidade especial de nos fazer pensar enquanto falamos e 

ouvimos, de nos levar a compreender nossos próprios pensamentos tanto quanto os 

dos outros que falam conosco. As palavras nos fazem pensar e nos dão o que pensar 

porque se referem a significados, tanto os já conhecidos por outros quanto os já 

conhecidos por nós, bem como os que não conhecíamos e que descobrimos por 

estarmos conversando. 

Tendo em vista que a língua não é imutável nem homogênea, ou seja, apesar de certa 

regularidade, ela muda no decorrer do tempo, é importante que ela seja estudada nas 

perspectivas da diacronia e da sincronia. Em relação à diacronia, isto é, o estudo da língua 

através do tempo, Alkmin (2005, p.33-34) aponta que as línguas se constituem de continuações 

históricas. “[...] Em outras palavras, as gerações sucessivas de indivíduos legam a seus 

descendentes o domínio de uma língua particular. As mudanças temporais são parte da história 

das línguas”. Quanto à sincronia, a autora argumenta que as variações percebidas nas línguas 

são influenciadas por fatores diversos de uma determinada comunidade de fala, como a origem 

geográfica das pessoas, sexo, idade, entre outros elementos que fazem com que seus membros 

falem diferentemente.  

Sob esse enfoque, a realidade dinâmica da língua fornece subsídios para a Linguística 

Histórica, disciplina científica que estuda as mudanças que incidem nas línguas humanas no 

eixo do tempo. Embora a língua conserve características correntes de séculos passados, ela 

também passa por variações e mudanças, como substituições lexicais até alterações estilísticas, 

semânticas e sintáticas, entre outras, por conta da heterogeneidade de sua natureza. Portanto, 
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não há um padrão único de língua, mas um conjunto de variedades advindas das 

particularidades históricas e socioculturais de seus falantes.  

As variedades da língua são decorrentes das formas de interpretar a realidade e nomeá-la 

pela palavra, assim, influenciados por elementos da cultura, os falantes de uma língua produzem 

e atribuem significados a tudo o que percebe em seu meio físico-social. Nessa expectativa, as 

experiências e o modus operandi de pessoas afastadas no tempo são diferentes, do mesmo 

modo, a forma de conceber o que estava ao entorno das primeiras pessoas que povoaram o 

território mineiro, no início do século XVII, por ex., distingue-se dos habitantes do século XX 

e, portanto, o modo de falar de ambos os grupos são distintos. 

Conforme Faraco (2005), são vários os fatores que corroboram a disparidade quanto à 

forma de falar entre moradores de um determinado espaço dentro do mesmo território, além 

dos apontando por Alkimim, o autor acrescenta a situação socioeconômica e a localização 

geográfica; há diferença relacionada à situação de comunicação, como formal e informal, como 

também referente à ocupação do espaço: zona rural e urbana; porém, se considerarmos a 

estrutura da língua, as variedades são equivalentes. Destarte, não é possível diferenciar as 

variedades em termos “de melhor ou pior, de certo ou errado”, pois, elas possuem “organização 

(todas têm gramática) e todas servem para articular a experiência do grupo que as usa” 

(FARACO, 2005, p.35). Entretanto, por razões políticas, culturais e sociais uma variante pode 

ocupar lugar de prestígio, como, por ex., a falada por grupos que ocupam espaços de poder na 

estrutura social. 

Diferentes disciplinas linguísticas se ocupam do estudo das variedades, como a 

dialetologia, das variedades geográficas; a sociolinguística, das variedades sociais; e a 

linguística histórica, das variedades no tempo, a que nos interessa no presente estudo.  

Mudanças significativamente díspares podem ocorrer em qualquer parte da língua. No 

que concerne à história de uma língua, advêm modificações de natureza morfológicas, 

sintáticas, pragmáticas, fonético-fonológicas, semânticas e lexicais. Sob esse ponto de vista, 

segundo Faraco (2005, p.42) “o léxico é um dos pontos em que mais claramente se percebe a 

intimidade das relações entre língua e cultura”, sobretudo quando se atém à composição lexical, 

à origem e aos empréstimos linguísticos, que dizem respeito à incorporação em uma língua de 

palavras de outros línguas. 

A mudança linguística é contínua, lenta e gradual, isto é, ela não ocorre subitamente, mas 

se dá gradativamente e de forma partitiva. Em outras palavras, as mudanças ocorrem de maneira 

que partes de uma língua são atingidas e não o seu conjunto, além disso, a substituição de uma 

forma de língua por outra passa por etapas intervaladas e pela variação, até atingir a mudança 
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propriamente dita, isto é, a outra forma de falar. Para exemplificar, trazemos a origem e a 

evolução da lexia livro, do latim clássico até atingir o estágio atual, conforme o Dicionário 

Etimológico da língua portuguesa: “livro s.m. ‘porção de cadernos manuscritos ou impressos 

e cosidos ordenadamente’ XIII. Do lat. líber-bri ‖ libreto ǀ libreto 1881 ǀDo it. Libreto, dimin. 

de libro ‖ livraria XIV ‖ livreco 1858 ‖ livreiro ǀ - eyro XVI ‖ livresco XX ‖ livrete ǀ librete XV 

ǀDo fr. Livret, dimin. De livre ‘livro’” (CUNHA, 2010, p.392, grifos do autor). Nessa descrição, 

têm-se a evolução da palavra livro como a conhecemos e a usamos hoje. 

Vale dizer, o estudioso de linguística história se preocupa com a história das línguas na 

medida em que busca descrever os processos de mudança, visto que as línguas estão em 

constante transformação, a partir de teorias e métodos científicos diversos conforme a natureza 

e os propósito de sua pesquisa e, assim, constitui-se o objeto de estudo por meio de recortes da 

realidade.  

A partir do momento em que a língua deixou de ser entendida como não-histórica, de 

acordo com Faraco (2005), Saussure estabeleceu as suas duas dimensões: diacrônica, que 

pressupõe a mutabilidade da língua no tempo e sincrônica, a relativa imutabilidade das línguas.  

Como todo produto da cultura humana, entende-se a língua como objeto de contemplação 

histórica, portanto, a história da língua deve ser acompanhada por uma ciência que investigue 

as condições gerais da vida do objeto, o seu desenvolvimento e, além disso, estude os fatores 

que se mantêm regulares dentro da mutação. Nesse sentido, o que melhor poderá explicar e 

descrever essa ciência é o empirismo tanto da parte geral da linguística quanto da história. 

Em se tratando da cultura, a língua, se não o principal, é o elemento que mais propicia a 

percepção da transformação, visto que a sociedade incide significativamente sobre a cultura, 

que torna o homem um ser histórico. Como se sabe, os elementos de uma cultura, como a arte, 

a religião, valores, entre outros, não têm existência concreta e, por consequência, não pode 

acontecer nada em cada um dele, com seus pares e entre eles.  

Sobre as abstrações nos estudos linguísticos, ao se fazer uma ponte com Bynon (1977), 

que, ao discorrer a respeito da postura do linguista em relação a dimensão do tempo, defende a 

sua relevância como essencial na investigação da mudança linguística, uma vez que, tanto a 

sincronia como a diacronia colaboram para a compreensão da evolução da língua na medida 

em que possibilitam perceber se um determinado fenômeno se refere à variação ou mudança na 

língua.  

Nesse ponto de vista, para estudar uma língua a partir de um método científico, faz-se 

necessário considerar a sua história a fim de compreender os processos linguísticos e obter uma 

descrição mais profícua, inclusive, para traçar uma teoria explicativa da sua evolução. Assim, 
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poder-se-á constatar as regularidades nos processos, seja nos fenômenos de ordem fonética e 

fonológica, seja de estrutura, por exemplo.  

Têm-se a ideia de que para o seu funcionamento a língua precisa ser estruturada, ao passo 

que mudanças ocorrem em seu arcabouço. Além disso, a mutação cujo processo é contínuo, é 

um subproduto da interação linguística. Diante dessas evidências, a concepção homogênea da 

língua acaba por enfadar a linguística histórica, principalmente, quando se justifica os processos 

de variação e procura explicar a mudança, apenas, do ponto de vista linguístico, pois nessa 

concepção, por se tratar de um sistema, a língua não pode mudar. Assim, ao buscar respostas 

dentro da própria estrutura da língua, não se encontra retornos para o fato empírico da mudança 

linguística.  

Percebe-se a inviabilidade de estudar a língua sem levar em conta a comunidade de fala, 

a heterogeneidade e o uso coletivo. Dessa maneira, a inclusão dos fatores extralinguísticos no 

processo poderá contribuir mais satisfatoriamente no que diz respeito à problemática das 

questões inerentes às modificações sofridas pelas e nas línguas. 

A explicação para os processos de variação e mudança linguísticas, assenta-se no vínculo 

entre língua e sociedade. Na medida em que fatores linguísticos e extralinguísticos são tidos 

como condicionantes das variáveis, a língua não pode estar desvinculada de seus usuários, 

portanto, considera-se o estudo empírico das comunidades de fala. Aliás, por se movimentarem, 

embora as mudanças ocasionem modificações na estrutura da língua, ela não perde a sua 

natureza sistêmica. Assim, a variabilidade pode ou não culminar em modificação. 

Ao distinguir linguística histórica e linguística descritiva, Bynon (1977) argumenta que a 

primeira procura investigar a forma como as línguas modificam ou mantêm suas estruturas no 

transcorro do tempo. Por sua vez, a segunda não leva em conta o tempo, pois se preocupa com 

a língua em seu aspecto sincrônico. Assim, o que estabelece a diferença entre essas análises 

dicotômicas não é a extensão do tempo dos dados em estudos, mas a postura do estudioso, uma 

vez que ao observar determinada mutação em dado momento, para melhor compreensão e 

apreensão, melhor lhe será averiguar o nascimento, desenvolvimento e variação linguística até 

atingir a mudança.  

Com a separação de sistema e história, pode-se dizer que: de um lado, a diacronia (ou 

linguística histórica) relaciona os fenômenos linguísticos considerados do ponto de vista da sua 

evolução no tempo, isto é, as alterações que a língua sofre em relação à temporalidade. Por 

outro lado, a sincronia (ou linguística descritiva) relaciona os elementos linguísticos sem 

qualquer referência à sua evolução no tempo, ou seja, os estados da língua.  



87 

De acordo com Bynon (1977), comparar-se um texto mais antigo a outro da atualidade, 

ambos escritos na mesma língua e em períodos diferentes, constata-se diversas mudanças 

quanto à presença de itens lexicais que não são mais usados ou que já não possuem o mesmo 

sentido e significado, ou, ainda, que não possuem a mesma forma, por exemplo. Segundo a 

autora, esses textos representam a linguagem falada vinculada à escrita estruturada, em 

conformidade com as regras sincrônicas. Assim, as diferentes estruturas podem simbolizar o 

desenvolvimento histórico de uma língua e, nessa direção, a concepção teórica adotada 

infringirá a análise. Ou seja, a investigação sincrônica representa uma abstração da realidade 

em que o falante emprega a fala numa situação de comunicação, desse modo, não há uma 

homogeneidade em razão da diversidade entre os falantes e em função de alguns fatores, como 

a situação socioeconômica e a região geográfica em que estão inseridos, o que resulta em 

variações na fala de cada um.  

Sob essa ótica, é necessário considerar, principalmente, os aspectos social e histórico 

quando se pretende estudar mudanças na língua. Além disso, em relação aos processos de 

nomeação, tratados neste trabalho, em conformidade com Seabra (2004), o estudo da linguagem 

é concebido como um recurso da cultura. 

A linguagem como prática compartilhada, pública e comunitária é um tema que se 

destaca, principalmente quando se pensa na cultura como um texto, como um modo 

de ordenar os dados sensoriais da experiência através de conceitos e significados. 

Assim, transcendendo ao próprio ato da nomeação, palavras já criadas e empregadas 

em outras épocas, por outras pessoas, em contextos diferentes, seguem sendo 

relevantes, adequadas e usadas por toda uma comunidade, pois, dotadas de um índice 

sociocultural peculiar, designam, classificam, indicam. Dentro desta perspectiva, o 

estudo da linguagem se apresenta como um recurso da cultura [...] (SEABRA, 2004, 

p.24). 

De acordo com a autora, a linguagem seria um recurso da cultura ao se pensar nela como 

um texto, isto é, considerando-a além do ato de nomear, e ao pensar nas palavras como algo 

que permanece por muito tempo. 

 

2.1.1 O conceito de Cultura 

 

Dada a complexidade do conceito de “cultura”, uma vez que, frequentemente, seu 

conceito é tomado como unívoco e, ainda, associado apenas à aquisição e ao acúmulo de 

conhecimento, contudo, a sua conceituação não é estática, mas dinâmica. Desse modo, 

buscamos traçar um panorama a respeito da noção de cultura e sua evolução.  

Partindo do princípio de que o modo de ver e compreender o mundo é formatado pela 

língua que se fala, só conhecer a própria língua pode gerar espanto, repúdio e desprezo em 
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algumas pessoas, ao se depararem com outras civilizações com seus costumes, práticas e 

crenças. Nessa direção, em razão da ausência de informação e de contato com outros povos e 

culturas, muitas pessoas nutrem a ideia de que não há outras maneiras de ver o mundo além da 

sua, por conceber cultura de forma homogênea e singular. 

De acordo com Morin (2002, p.64), “A cultura constitui a herança social do ser humano: 

as culturas alimentam as identidades individuais e sociais no que elas têm de mais específico. 

Por isso, as culturas podem mostrar-se incompreensíveis ao olhar das outras culturas, 

incompreensíveis umas para as outras”. A civilização humana é, portanto, composta por 

diversas identidades culturais. 

Por esse lado, cultura não representa nem determina o grau de civilização, mas a trajetória 

histórica pela qual passaram as sociedades. Dessa maneira, a cultura envolve várias questões 

subjetivas de um povo, uma vez que é por meio da relação entre a língua e a comunidade que a 

usa, que se constituem a cultura e a sociedade. 

Tylor (1871, p.31) compreende cultura como “aquele todo complexo que inclui o 

conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes, e qualquer outro hábito e 

capacidade adquirida do homem”. Porém, como membro da escola evolucionista para qual a 

Europa era considerada o centro da civilidade, as culturas não ocidentais e não europeias eram 

vistas como selvagens. Assim, para esse grupo, as demais culturas deveriam passar por estágios 

até atingir a civilização. 

Em discrepância a essa concepção, o antropólogo Franz Boas51 não acreditava nesse 

método de comparação, buscando desvincular-se de um parâmetro de categorização alicerçado 

no eurocentrismo, já que há diferentes formas de perceber os fenômenos da natureza. Para tanto, 

ao se ancorar na noção histórica, ele criou o particularismo histórico, que se propunha a 

observar as peculiaridades de cada sociedade. Nessa concepção, a cultura não representaria nem 

determinaria o grau de civilização, mas a trajetória histórica pela qual passaram as sociedades 

e seus diferentes aspectos, como geográficos e sociais, entre outros. 

Malinowski (1962), com base no funcionalismo, realizou trabalho de campo, de modo 

que se propôs a estudar uma sociedade específica: o povo Mailu (Austrália). Ele percebeu que 

cada sociedade indica soluções diferentes para os mesmos problemas da humanidade, para a 

própria sobrevivência. De tal modo, Malinowski observou que cada atividade desempenhada 

por uma sociedade em sua própria cultura tem uma função.  

Malinowski (1962, p.47) defende que: 

 
51 BOAS, Franz. Antropologia cultural. Trad. Celso de Castro. – 6ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2010. 
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A cultura é um amalgama global de instituições em parte autônomas, em parte 

coordenadas. Ela se integra numa série de princípios tais como a comunhão de sangue 

por meio da procriação, a contiguidade em espaço relacionada com a cooperação; a 

especialização em atividades; e, último na ordem, mas não menor em importância, o 

uso do poder na organização política. Cada cultura deve sua integridade e sua 

autossuficiência ao fato de que satisfaz toda a gama de necessidades básicas, 

instrumentais e integrativas. 

Segundo Lévi-Strauss (1973), cada sociedade tem uma estrutura simbólica, cujos 

principais elementos são o sistema de parentesco, como por exemplo, o modelo de família 

patriarcal baseada na linhagem do pai; em outras sociedades, era possível que o sistema fosse 

matrilinear, isto é, a linhagem contada em linha materna. Ou seja, segundo o autor, cada 

sociedade possui seus sistemas simbólicos. 

Em virtude disso, as línguas não são meros conjuntos de etiquetas que se colocam nas 

coisas, como se pudessem trocá-las ao passar de uma língua para outra. Línguas diferentes 

suscitam nomes diferentes a coisas iguais, na medida em que a língua que falamos condiciona 

o modo como vemos o mundo e, inversamente, de maneira que a nossa visão de mundo 

condiciona a nossa linguagem. Nessa perspectiva, cada povo pensa a realidade ao seu redor em 

função da sua particular visão de mundo, isto é, do seu próprio sistema de conceito, valores e 

crenças. Logo, a realidade só pode ser pensada depois de interpretado em termos de uma cultura, 

ou seja, depois de traduzido em alguma linguagem humana.  

Lyons (1982, p.274) assevera que cultura é o conjunto de conhecimentos adquiridos 

socialmente, ou seja, “o conhecimento que uma pessoa tem em virtude de ser membro de uma 

determinada sociedade”. Assim, “cada sociedade tem a sua própria cultura e diferentes 

subgrupos dentro de uma sociedade podem ter sua própria subcultura distintiva”. 

Segundo Fiorin (2003, p.71): 

A mesma realidade, a partir de experiências culturais diversas, é categorizada 

diferentemente. Nenhum ser do mundo pertence a uma determinada categoria, os 

homens é que criam as categorias e põem nelas os seres. Isso não acontece só com os 

seres concretos. Imaginemos que uma pessoa mata outra. Essa ação pode ser 

categorizada como assassinato, como acidente, como cumprimento do dever, como 

ato de heroísmo, como perda temporária da razão.' Essa categorização determina 

nossas atitudes: prendemos o assassino; perdoamos quem foi vítima das 

circunstâncias; elogiamos o policial que matou o sequestrador que mantinha pessoas 

como reféns, porque cumpriu seu dever; damos uma medalha ao herói que, na guerra, 

matou o inimigo. Como dissemos, a língua não é uma nomenclatura aplicada a uma 

realidade cuja categorização preexiste à significação. 

Geertz (2008) defende o conceito semiótico de cultura. Para o autor, “o homem é um 

animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu”, desse modo, com base na 

observação dos sistemas simbólicos que o homem constrói, como religião, arte e mito, por 

exemplo, ele concebe cultura como a teia pela qual a existência humana é orientada. Assim, por 
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se tratar de uma ciência interpretativa, o seu conceito envolve diferentes significados que se 

materializam em comportamentos. Além disso, uma vez que, conforme Geertz (2008), a cultura 

é pública, esses significados são construídos na ação social. Portanto, cultura abarca um 

conjunto de sentidos e acepções disseminados historicamente, os quais influenciam na forma 

como o sujeito interpreta o mundo.  

Em razão da diversidade humana, torna-se inexequível traçar a definição de cultura, 

porque ela não pode ser entendida de maneira homogênea em uma sociedade. Assim, o termo 

compreende uma gama de conceituações que variam de acordo com diferentes perspectivas. 

Associada à identidade, o modo de viver de um povo pode ser reafirmado ao consideramos a 

cultura (surda, negra, indígena, por exemplo) em detrimento às práticas discriminatórias que 

visam apagar particularidades do grupo que a constitui e fazem com que certas expressões 

culturais se sobreponham às outras. 

Por esse ângulo, as vivências dos homens são organizadas por meio de símbolos, os quais 

podem ser representados material e imaterialmente, e expressas pela cultura. De tal modo, 

analisar essa teia de significado é uma forma de compreender a cultura e o homem, sem perder 

de vista a dinamicidade na medida que ambas, cultura e sociedade, estão movimento. 

A partir do exposto, podemos dizer que, em se tratando dos nomes dados a lugares, cada 

grupo social possui características culturais próprias e projeta nos nomes escolhidos para 

identificação dos lugares aspectos da sua realidade cultural, social, histórica, físico-geográfica. 

 

2.2 Linguagem e Memória 

 

A fim de refletir sobre o papel da memória no estudo dos topônimos, nesta seção, 

buscamos trazer apontamentos que corroboram a hipótese da importância da memória para que 

a investigação a respeito da motivação toponímica seja exitosa.  

Partindo do princípio de que a linguagem é um instrumento influente que permite aos 

seres humanos arquitetarem sentidos e significados de sua realidade, criar conceitos e expressar 

suas experiências, além de possibilitar a compreensão mútua, ela possibilita a estruturação do 

pensamento bem como a atuação dos seres humanos.  

Conforme se sabe, a forma de linguagem é um dos fatores que distinguem o ser humano 

dos outros animais, e conforme Bizzocchi (2000, p.38), 

[...] todos os animais possuem alguma forma de linguagem, ou seja, algum meio de 

comunicação entre eles. No entanto, o homem é o único animal a ter uma linguagem 

articulada, isto é, capaz de expressar todas as nuances do pensamento. Enquanto os 

diversos ruídos produzidos pelos animais servem apenas para expressar ideias 
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genéricas de sentimentos como fome, dor ou medo, a linguagem humana permite 

expressar um sem-número de pensamentos, inclusive conceitos abstratos. É essa 

capacidade de pensar e de expressar seu pensamento de forma articulada [...]. 

Ao conceber a linguagem como a base de todo o conhecimento, Bizzocchi (2000, p.38) 

argumenta que sem ela não teríamos capacidade para pensar, visto que a linguagem que 

estrutura o nosso pensamento. O autor concorda com o pensamento de Parmênides (535-450 

a.C.), filósofo grego que argumentou que “ser e pensar são uma só e a mesma coisa”, pois “não 

se pode pensar o nada”.  

A linguagem também representa a manifestação da cultura e do pensamento coletivo de 

um povo. Assim, com o intuito de preservar uma conexão entre as instituições e grupos sociais 

que compõem uma sociedade, o passado é referenciado por meio da memória, de maneira a 

possibilitar ou, pelo menos, apontar pistas para a compreensão da construção e da constituição 

da sociedade, pode-se, assim, romper ou dar continuidade com a tradição. Como um 

instrumento de preservação da identidade social e cultural de uma sociedade, a língua preserva 

na memória das pessoas o que foi transmitido pelos seus antepassados.  

Tendo em vista a existência de diferentes tipos e funções da memória, essa não possui 

conceito singular. Dessa forma, versa-se algumas considerações a seu respeito, visando à 

interface com a perspectiva teórica desta pesquisa.  

Para Woolf (1975), “Memória é inexplicável”. Essa afirmação reverbera a ideia de que 

há uma variedade de abordagens em torno da percepção de memória. De acordo com Assmann 

(2011, p.18), 

Indivíduos e culturas constroem suas memórias interativamente através de 

comunicações por meio da língua, de imagens e de repetições ritualísticas, e 

organizam suas memórias com o auxílio de armazenamentos externos e práticas 

culturais. Sem estes não é possível construir uma memória que transponha gerações e 

épocas – o que significa também que a constituição da memória se modifica 

juntamente com o estado oscilante de desenvolvimento dessas mídias.  

Conforme Assmann (2011, p.20), “o fenômeno da memória, na variedade de suas 

ocorrências, não é transdisciplinar somente no fato de que não pode ser definido de maneira 

unívoca por nenhuma área; dentro de cada disciplina ele é contraditório e controverso”. Assim, 

ao traçar um paralelo entre a memória cultural e a memória comunicativa, a autora caracteriza 

a primeira como “a que supera épocas e é guardada em textos normativos” e, a segunda, “a que 

normalmente liga três gerações consecutivas e se baseia nas lembranças legadas oralmente”; no 

entanto, acrescenta Assmann, “a comunicação entre épocas e gerações interrompe-se quando 

um dado repositório de conhecimento partilhado se perde”. E quando esse repositório não se 

perde, a memória de um povo se conserva na tradição oral, o que é passado de geração em 
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geração. Dessa forma, embora personagens e acontecimentos estejam imortalizados nos livros 

de História, outros só existem na memória oral da cidade.  

Conforme Chauí (2000, p.158), como evocação do passado, a memória “[...] é a 

capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda total. A 

lembrança conserva aquilo que se foi e não retornará jamais. É nossa primeira e mais 

fundamental experiência do tempo [...]. De acordo com a autora, a memória possui dimensão 

pessoal e introspectiva, como também coletiva ou social, isto é, “a memória objetiva gravada 

nos monumentos, documentos e relatos da História de uma sociedade” (CHUAUI, 2000, p.159).  

Assim, quando marcadas por acontecimentos de relevância histórica, religiosa ou 

biográfica, as localizações são transformadas em lugares de memória, na medida em que eles 

conservam e testemunham a memória, apesar dos ciclos de esquecimento coletivo. Em 

consonância com Assmann (2011), depois de períodos de interdições da tradição, estrangeiros 

e turistas do passado regressam a ambientes que lhes são significativos, onde encontram 

imponentes obras as quais aludem a fatos históricos, construídas com o propósito de 

perpetuarem como produto simbólico de uma nação; mas também encontram escombros, ruínas 

e dissipação de vestígios. 

Nesse sentido, Almeida (2006, p.43) defende que “a memória é parte importante do 

sentimento de identidade, tanto individual quanto coletivo na medida em que ela também é 

parte essencial dos sentimentos de pertencimento e de continuidade de um indivíduo ou de um 

grupo em relação a seu espaço e sua história”. A partir do tripé constituído por memória 

juntamente com a tradição oral e a identidade é possível ter acesso às dinâmicas dos grupos, 

quanto ao comportamento, costume, crenças, valores e preceitos, entre outros.  

Em relação ao aspecto histórico-social, destaca-se, neste trabalho, o papel dos idosos de 

guardiões da memória. Segundo Almeida (2006), 

a memória em seu aspecto histórico-social é, por excelência, pertinente aos idosos. 

Eles a mantêm resguardada e precisam dela para sobreviver. O passado lhes pertence, 

pois, livres das tarefas profissionais e familiares, exercem a função que lhes é peculiar, 

de refletir e escavar lembranças. Isso, ao contrário dos adultos, ocupados com as 

tarefas do dia a dia, em que a maioria das lembranças chega quase em forma de 

sonhos, soltos, sem o trabalho da reflexão (ALMEIDA, 2006, p.41). 

A função de “guardar” e transmitir a história, visando, principalmente, à reconstrução do 

passado, em se tratando do meio familiar, Gomes (1996) credita essa tarefa aos avós e lhes 

atribui o papel primordial de narradores privilegiados, uma vez que possuem autonomia para 

falar por serem marcados pelo passado e, assim, tornam-se “um ponto de convergência de 

histórias vividas por muitos outros do grupo (vivos e mortos), além disso, o idoso é o 
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“colecionador” dos objetos materiais que encerram aquela memória” (p.7). Portanto, além de 

ser o potencial guardião e transportador de memória, o idoso tem função crucial no que se refere 

ao seu resgate. 

Pode-se considerar como um legado imaterial para o ouvinte interessado, a conversa 

evocativa de um ancestral, a quem Bosi (1987) atribui a função de criador de cultura, 

contrapondo à “miséria figura do consumidor atual”. Para além do mero ato de lembrar, a 

memória de um idoso se torna um ato político, que confronta o presente, além de agenciar as 

ressignificações do presente e do passado. Bosi compara o diálogo memorialístico de um velho 

a uma obra de arte, visto que a partir de seus relatos são repassadas “nostalgia, revolta, 

resignação pelo desfiguramento de paisagens caras, pela desaparição de entes amados [...]” 

(BOSI, 1987, p.41). 

No entanto, muitas vezes, não se faz jus a narrativa que compreende a memória dos mais 

velhos por ser vista como subjetiva, porém, ao considerarmos o idoso como um ser inserido em 

um meio social, suas recordações e lembranças compartilhadas representam práticas sociais, o 

que nos faz refletir acerca do seu papel social na época presente. 

Para Lowenthal (1998, p.64), “toda consciência atual se funda em percepções e atitudes 

do passado; reconhecemos uma pessoa, uma árvore, um café da manhã, uma tarefa, porque já 

os vimos ou já os experimentamos”. Segundo o autor, é por meio da memória que acontece a 

percepção de tempo, visto que “através das lembranças recuperamos consciência de 

acontecimentos anteriores, distinguimos ontem de hoje, e confirmamos que já vivemos um 

passado” (LOWENTHAL, 1998, p.75). Assim, a memória coletiva faz parte da construção da 

identidade de um povo, embora, muitas vezes, ela seja apagada ou ignorada pela memória dita 

oficial.  

Segundo Pollak (1989, p.8), “o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável, 

separa [...]uma memória coletiva subterrânea da sociedade civil dominada ou de grupos 

específicos, de uma memória coletiva organizada que resume a imagem que uma sociedade 

majoritária ou o Estado desejam passar”. Aliás, por conta de interesses políticos particulares, 

muitos acontecimentos são apagados, de igual modo, as pessoas que os testemunharam são 

emudecidas e impedidas de se expressarem publicamente. Entretanto, essa memória “proibida 

e, portanto, “clandestina” preenche a cena cultural, as mídias, os meios de comunicação, as 

artes, atestando o abismo que abduz a “sociedade civil e a ideologia oficial de um partido e de 

um Estado que pretende a dominação hegemônica” (POLLAK, 1989, p.9). 

Nessa mesma perspectiva, conforme Cardozo e Abrão (2011, p.13), o esquecimento 

prejudica a construção da democracia, uma vez que “a negação da verdade sobre o passado, 
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bem como a imposição de uma falsa verdade, manipulada, que sufoque as memórias insurgentes 

do social, são, em si, obstáculos à democracia plena”. Como se vê, a memória também 

representa luta política. 

Enfatizamos, portanto, a importância da participação e anuência da comunidade no que 

diz respeito à nomeação de lugares públicos, bem como à mudança dos designativos, visto que 

os nomes atribuídos a esses espaços podem configurar sentimentos, denuncias, situações e fatos 

que se fossilizam na denominação, e que nos permitem revigorar o passado de uma sociedade 

e, assim, compreender ações do presente. 

Nesta seção, pretendeu-se relacionar memória e linguagem, despertando a atenção para o 

papel do idoso no resgate da primeira por meio da segunda, além de apontar situações de 

apagamento espontâneo ou intencional, e a possibilidade de recuperar tempos pretéritos pela 

narrativa dos mais velhos e pelo nome dado a lugares. 

Na próxima seção, procura-se mostrar o léxico como o aspecto linguístico que mais 

reflete a cultura de um povo. Nesse sentido, debruçar-se sobre o léxico toponímico de uma 

comunidade representa um método profícuo de apreender os seus aspectos sociais, históricos e 

culturais, visto que o léxico repercute a crença e os valores de uma comunidade linguística.  

 

2.3 Ciências do léxico 

 

E o léxico da língua constitui um tesouro de 

signos linguísticos que, em forma de código 

semiótico, permite esse milagre 

Maria Tereza Camargo BIDERMAN 

 

O léxico representa o repertório de palavras que o falante tem à sua disposição e é 

constituído a partir do conjunto de memória individual e coletiva que se acrescenta ao acervo 

linguístico de uma comunidade. Assim, por meio do léxico, o homem incorpora o conhecimento 

necessário para a sua relação com o universo extralinguístico. 

Visto assim, o léxico é constituído por unidades criadas para atender às necessidades 

relacionadas à interação entre sujeitos, grupos sociais e o ambiente sociocultural em que vivem.  

De acordo com Isquerdo e Alves, 

O léxico, saber partilhado que existe na consciência dos falantes de uma língua, 

constitui-se no acervo do saber vocabular de um grupo sócio-linguístico-cultual. Na 

medida em que o léxico configura-se como a primeira via de acesso a um texto, 

representa a janela através da qual uma comunidade pode ver o mundo, uma vez que 

esse nível da língua é o que mais deixa transparecer os valores, as crenças, os hábitos 

e costumes de uma comunidade, como também, as inovações tecnológicas, 

transformações sócio-econômicas e políticas ocorridas na sociedade (ISQUERDO; 

ALVES, 2001, p.9). 
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A linguagem é o recurso pelo qual a herança cultural de um grupo é transmitida às novas 

gerações, assim, o léxico propicia não só a construção do conhecimento humano no meio social, 

como o desenvolvimento coletivo das relações sociais, além de portar as experiências 

acumuladas, a cosmovisão e o modus operandi de uma sociedade. Sendo, portanto, o veículo 

de transmissão de cultura e de conhecimento por excelência. 

O sistema léxico é aberto e está em constate expansão, já que representa o acervo cultural 

e a adição da vivência acumulada de uma sociedade, na medida em que seus membros são os 

responsáveis pela conservação e reformulação sucessiva do léxico da sua língua.  

Seu estudo é dividido em três grandes áreas: a Lexicologia, a Lexicografia e a 

Terminologia, que apesar de se complementarem, cada uma delas possui método e objeto de 

estudo específico. A primeira se preocupa com as unidades lexicais quanto à forma e ao 

significado; já a segunda se volta para a inscrição do acervo lexical de uma língua, como as 

técnicas de elaboração dos dicionários, enciclopédias e outras obras de natureza descritiva do 

sentido e uso do léxico; por fim, a terceira se ocupa do termo, isto é, a palavra de uma área 

especializada. Assim, essas áreas tratam do léxico, todavia, com objetos de estudo, métodos e 

embasamentos teóricos distintos. 

Neste trabalho, interessa-nos a Lexicologia, ciência que se ocupa do estudo científico do 

léxico em suas relações linguísticas, pragmáticas, discursivas, históricas e culturais, portanto, 

configura-se como uma área do saber de forte caráter transdisciplinar, uma vez que possibilita 

o entrelaçar de conceitos das mais diversas áreas do conhecimento e o diálogo entre diferentes 

disciplinas e além delas.  

No estudo da palavra, a Lexicologia trata da categorização lexical e estruturação do 

léxico, assim, preocupa-se com a identificação e significação de uma unidade lexical em 

diferentes posições sobre o assunto, bem como com a forma percebida e interpretada dos 

falantes em relação à realidade, como a registram por meio de um sistema classificatório 

fornecido pelo léxico e a armazenam na memória. Além disso, ocupa-se do significado das 

palavras, que podem variar de acordo com o contexto em que são empregadas, como exemplo, 

a palavra homônima colher, que, de acordo com a situação de uso, denotará utensílio de cozinha 

(substantivo colher) usado nas refeições ou poderá estar relacionado à ação empreendida na 

colheita (verbo colher). 

Sapir (1969) defende que o acervo completo de uma língua representa o levantamento 

das ideias, além de estar relacionado a tudo que uma comunidade faz e se ocupa, bem como aos 

seus interesses, isto é, um conjunto de vivências dos membros de uma comunidade. Ou seja, o 

léxico é o universo de palavras utilizadas pelos falantes de um grupo para que possam se 
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comunicar e se expressar. Sob esse enfoque, o homem usa o léxico para manifestar ideias e 

sentimentos, desse modo, a representação de um lugar por meio da linguagem constitui-se como 

uma importante prática social, que implica sobre as construções identitárias. 

Segundo Duarte Júnior (1988), por meio da linguagem, que é um produto social, o homem 

nomeia tudo que o cerca e pela palavra ele organiza o real e lhe atribui significados, assim, sem 

esse meio de ordenação teríamos o caos. Desse modo, para se viver em uma coletividade é 

extremamente importante nomear os elementos físicos, humanos e intelectuais além de 

referenciar o espaço geográfico. 

No entanto, em se tratando dos nomes de lugares, eles estão presentes no cotidiano de 

uma comunidade, e não servem apenas como referências para a organização espacial, uma vez 

que estão carregados de significações culturais, históricas e político-sociais da sociedade da 

qual participam, além de serem motivados por variadas razões, transportam valores e crenças 

de uma certa época. 

De acordo com Seabra (2004, p.29), o léxico “constitui um arquivo que armazena e 

acumula as aquisições culturais representativas de uma sociedade, refletindo percepções e 

experiências multisseculares de um povo”, assim, ele pode ser visto como o testemunho de um 

período histórico. Essa afirmação pode ser confirmada ao observar na contemporaneidade a 

expansão lexical face ao avanço tecnológico e científico, aos meios de comunicação e às 

mudanças sociais. 

A título de ilustração de como o léxico de uma língua pode representar a cultura de um 

povo em determinada época, tomemos a atual situação a qual estamos vivenciando em razão da 

pandemia da Covid-19. Algumas palavras, até então desconhecidas pela maioria da população, 

têm sido repetidas com expressiva frequência nos últimos dias pelos meios de comunicação e 

por toda a comunidade. A todo momento, diferentes mídias emitem informações: das pessoas 

infectadas, das pessoas que vieram a óbito, das que foram curadas, das que estão em 

investigação, dos casos de suspeita da infecção que após a testagem foram descartados, além 

dos sintomas, os meios de transmissão, o desenvolvimento de vacinas para prevenção, bem 

como as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o controle da doença, 

a importância de permanecer em quarentena a fim de evitar a disseminação e contaminação, os 

decretos municipais e estaduais de controle epidemiológico, o funcionamento do comércio, 

entre outros. Assim, termos e expressões, inclusive empréstimos de outras línguas, passam a 

fazer parte do dia a dia dos brasileiros, como: “quarentena”, “Covid-19”, “novo coronavírus”, 

“pandemia”, “lockdown”, “barreira sanitária”, “isolamento social”, “curva de contágio”, “home 

office”, “teletrabalho”, “live”; o que mostra a adoção de novas palavras e nos faz refletir sobre 
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mudanças na sociedade, na língua e no seu léxico e demais fatos correlacionados, os quais 

estamos testemunhando. 

Algumas palavras se tornam consagradas e passam a ser registradas nos dicionários de 

língua portuguesa pelo uso e pela necessidade de indicar inéditos acontecimentos, bem como 

novos conceitos, novas situações, novos procedimentos, novas práticas, novos objetos e novas 

tecnologias. 

Do mesmo modo, também ocorre a exclusão de palavras do repertório linguístico de uma 

comunidade ou grupo social. Aliás, alguns vocábulos recebem novas significações conforme 

as demandas dos falantes de uma sociedade, corroborando a ideia da dinamicidade da língua e 

de seu léxico ao representar um determinado período. 

A partir do pressuposto de que não só a realidade linguística, mas também a cultural e 

social de uma determinada comunidade pode ser representada pelas unidades lexicais; o estudo 

do léxico, que considera os fatos sociais é, portando, de extrema importância, na medida em 

que todo o saber adquirido por um sujeito enquanto participante de uma coletividade, além dos 

seus sentimentos e impressões sobre o que o cerca, serem expressos e transmitidos a outras 

gerações por meio do léxico. 

No que diz respeito ao nome de lugares, ele manifesta a visão de mundo do nomeador, 

pois, no processo de nomeação, é revelada a concepção e compreensão acerca do que acontece 

e do que o indivíduo (ou grupo) que nomeia percebe à sua volta. 

Tendo em vista a necessidade do homem de identificar objetos, pessoas, lugares e lhes 

atribuir nomes, segundo Biderman (2006), a partir da palavra que as entidades da realidade 

podem ser identificadas e nomeadas pelos seres humanos, e, assim, é criado um universo 

significativo revelado pela linguagem. Em razão da sua capacidade de distinguir, o que o 

homem vê em seu entorno por meio de processos cognitivos e sensoriais é por ele categorizado 

e resulta na nomeação. Ou seja, ao dar nome o homem classifica simultaneamente.  

Desse modo, o léxico, além de estar arraigado à tradição e à cultura de um povo, 

representa a dinamicidade da língua em razão de estar em constante expansão. Em outros 

termos, de acordo com as mudanças da sociedade e a fim de atender às suas demandas, surgem 

novas palavras, algumas deixam de ser utilizadas e outras, ainda, podem receber novas 

significações.  

Segundo Seabra (2006), o signo linguístico nasce de motivações diversas e são 

estimulados pela necessidade de nomear e categorizar do homem. Para tanto, fundamentado em 

suas experiencias e vivências, o homem utiliza os signos linguísticos. Assim, ao fazer uso de 

sua habilidade linguística para nomear, o homem revela por meio das escolhas dos nomes que 
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batizam o que o rodeia, as influências socioculturais ao transmitir traços da sua história, de sua 

cultura e da sua ideologia, de modo que esses sinais estão figurados nas denominações de 

lugares. 

Nessa conjuntura, conforme Bakhtin (1999), a língua é colocada não como uma estrutura 

abstrata nem como um ato psicofisiológico centrado no indivíduo, mas como práticas que 

integram um todo coletivo, contextualizado historicamente. Assim destacamos a natureza 

dialógica da linguagem e sua relação intrínseca com a sociedade, o que fundamenta a 

abordagem do signo linguístico como signo socioideológico. 

Bakhtin (1999, p.95) argumenta que 

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou 

mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis 

etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 

vivencial. 

Desse modo, o signo não está dissociado de uma cultura, submerso nela que ele se 

materializa, assim, após o processo de identificação, o signo assume o significado de acordo 

com o conhecimento socio-histórico-cultural do homem. Portanto, os signos como parte da 

realidade, se concretizam na linguagem. 

Em concordância com Filgueiras (2011), em razão de o léxico ser necessário no registro 

e preservação da memória, uma vez que é por meio dele que um grupo de indivíduos expressa 

seus pensamentos e manifesta sentimentos, ele compõe o patrimônio cultural desse grupo. 

Nesta seção, discorreu-se sobre o léxico de modo a mostrar a importância dos seus estudos 

para a sociedade. Assim, as pesquisas em torno e com base no léxico de uma língua possibilitam 

ao estudioso prescrutar diversos aspectos da sociedade que o utiliza.  

Na próxima seção, aborda-se a Onomástica, que se integra à Lexicologia, isto é, aos 

estudos do léxico, distinguindo-se dessa por estudar os nomes próprios. 

 

2.4 A Onomástica 

 

A Onomástica (do grego antigo ὀνομαστική significa ato de nomear, dar nomes) é a 

ciência que se ocupa do estudo dos nomes próprios em geral.  

O nome é objeto de estudo de algumas ciências, assim, no campo da Linguística é de 

interesse de diversas disciplinas como a onomástica propriamente dita, a semântica, a 

psicolinguística, a semiótica, a análise do discurso, a filologia, a linguística histórica, a 
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sociolinguística, a dialetologia, a lexicologia, a lexicografia, a linguística de corpus, dentre 

outras. 

Neste estudo, debruçamo-nos sobre as concepções teóricas que fundamentam a 

Onomástica, a qual está integrada à Lexicologia, distinguindo-se pelo estudo dos nomes 

próprios em geral, de modo a analisar o processo de denominação em seus aspectos linguísticos, 

etimológicos, sócio-histórico e geográfico, entre outros.  

Integram-se à Onomástica a Toponímia, que estuda o nome próprio de lugares (topônimo) 

e a Antroponímia, que investiga o nome de pessoas (antropônimo). Além de os nomes de lugar 

e de pessoa, são também objetos de estudo da Onomástica outros tipos de nomes próprios, como 

os de marcas, de estabelecimentos comerciais, de organizações sociais públicas ou privadas, de 

animais de estimação e outros. 

Sobre essas suas duas subdivisões, a Antroponímia se ocupa do estudo de nomes de 

pessoas, isto é, nomes individuais, pseudônimos sobrenomes, apelidos e alcunhas; a Toponímia, 

por sua vez, tem como objeto de estudo os nomes de lugares, as designações que identificam 

espaços das zonas rurais: córregos, lagos, lagoas, rios, córregos, vales, montanhas, serras, 

cachoeiras, sangas, igarapés, cordilheiras, entre outros; e urbanas: vilas, cidades, povoados, 

bairros, ruas, alamedas, praças, travessas, becos e outros.  

 

 

Figura 5 – Onomástica. 

T = Toponímia  A = Antroponímia T∩A = interseção 
Fonte: Dick (1999, p.145). 

 

A figura 5 representa a Onomástica, seus dois campos semânticos e a intersecção entre 

eles, conforme Dick (1999, p.145). A área denominada onoma representa o ponto de intersecção 
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entre Toponímia e Antroponímia, assim, tanto o Antropônimo pode se tornar um Topônimo, 

como o Topônimo pode se transformar em Antropônimo, sendo mais comum a primeira 

possibilidade.  

O topônimo e o antropônimo são, pois, entidades que vão além da expressão linguística 

e envolvem, obrigatoriamente, os referentes que destacam. Desse modo, no âmbito dos estudos 

linguísticos, eles ocupam certa peculiaridade. De acordo com Dick (1998, p.103), à Onomástica 

interessa o nome, em que se pressupõe “o nomeador (sujeito, emissor ou enunciador), o objeto 

nomeado (o espaço e suas subdivisões conceptuais, que incorpora a função referencial e sobre 

o qual recairá a ação de nomear), o receptor (ou o enunciatário, que recebe os efeitos da 

nomeação, na qualidade de sujeito passivo)”, corroborando a afirmação de que, apesar de 

relacionado ao léxico, o estudo da Onomástica dele se distingue ao tratar dos nomes próprios 

de lugares e o nome de pessoas. 

De acordo com Amaral e Seide (2020, p.10-11),  

para além da dimensão linguística dos signos antroponímico e toponímico, implica 

considerações sobre particularidades que os envolvem, como questões históricas e 

ideológicas, incluindo processos de renomeações (substituições, acréscimos, reduções 

de palavras), muito recorrentes sobretudo em nomes de lugares, além de transferências 

entre nomes de pessoas e de lugares, fenômeno frequente na nomeação especialmente 

de lugares, em que antropônimos se deslocam para o universo dos nomes de lugares 

adquirindo o status de topônimos. Trata-se, pois, de uma área de investigação com 

forte caráter interdisciplinar, na medida em que a Onomástica, enquanto campo 

autônomo e solidificado de conhecimento, dialoga com a Linguística, área mais ampla 

a que se vincula, com a História, a Geografia, a Antropologia, a Sociologia [...]. 

Mais que a função vocativa e referencial, de indicadores de localização e identificadores 

geográficos, os nomes próprios, embora exerçam esses papéis, transcendem a função 

denotativa, pois, se considerarmos que a nomeação exprime a forma de percepção e 

representação da realidade, eles estão impregnados de carga cultural e ideológica. Além disso, 

de pessoa ou de lugar, o nome próprio armazena e vincula crenças, valores, genealogias de 

grupos sociais em diversos momentos de sua história com suas características e costumes.  

Portanto, para além dos aspectos linguísticos, os estudos onomásticos implicam questões 

que dizem respeito às especificidades inerentes ao nome, topônimo ou antropônimo, como as 

de viés histórico e ideológico, apesar de vincular-se à Linguística, dialoga com a História, 

Geografia, Arqueologia, Antropologia, entra outras áreas e campos do saber. Trata-se, pois, de 

um campo do conhecimento de forte caráter interdisciplinar. 

Na próxima seção, aborda-se a natureza do nome próprio, discutindo os seus pressupostos 

teóricos a fim de apontar as características que o distingue do nome comum. Além disso, 
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trouxemos uma discussão acerca do processo de nomeação e sobre essa prática ao longo do 

tempo. 

 

2.4.1 O nome próprio 

 

Desde mera marca de identificação a artefato sacralizado, são várias as especulações em 

torno do nome próprio52 no decorrer da história de civilização da humanidade.  

Embora as discussões à volta das designações sejam bastante antigas, contudo, é ainda 

controversa a questão que procura responder se o nome próprio tem ou não sentido ou 

significado. De um lado, para alguns filósofos, filólogos, linguistas e estudiosos de diferentes 

campos do saber, o nome próprio está carregado de sentidos, na medida em que se considera a 

motivação natural capaz de relacionar significante e significado; por outro lado, existe uma 

linhagem de pesquisadores que afirmam que o nome é aleatório, fruto de convenção. Logo, 

foram desenvolvidos estudos e criadas teorias que, a partir de métodos e objetos específicos, 

buscam defender um posicionamento acerca dessa problemática. 

De acordo com Amaral e Seide (2020), apesar de a questão sobre o nome próprio ter ou 

não sentido ou significado ser uma das mais discutidas, os linguistas contemporâneos estão 

convencidos de que o tema não pode colocado de forma simplista, apenas, a preocupação da 

falta ou não de sentido. Desse modo, os autores retomam os trabalhos clássicos, buscando 

distinguir três grupos de estudiosos, a saber: os que defendem a ideia de que o nome próprio 

possui sentido, os que argumentam que não possui e os que não colocam a questão restrita à 

presença ou ausência de sentido.  

Conforme Amaral e Seide (2020, p.136),  

No primeiro, encontram-se os autores que argumentam que o nome próprio possui um 

sentido. Os argumentos desse grupo vão ao encontro da proposta de Russell (1956), 

que considera que os nomes próprios são descrições definidas abreviadas, ou seja, 

Aristóteles seria uma abreviação da descrição definida filósofo grego mestre de 

Alexandre Magno. Formam parte deste grupo autores como Frege (1892 [2009]), 

Strawson (1985) e Searle (1958; 1969). O segundo grupo reúne os trabalhos que 

defendem que os nomes próprios não possuem sentido. Os defensores desse ponto de 

vista costumam ser relacionados à proposta do filósofo John Stuart Mill, para quem 

os nomes próprios somente denotam e não conotam. A esse grupo, relaciona-se a 

proposta de considerar o nome próprio como designador rígido, segundo ideias de 

Kripke (1980) (veja também Recanati (1983) e Martin (1987)). 

 
52 Segundo Amaral e Seide (2020, p. 69), “Os nomes próprios são caracterizados por serem usados para fazer 

referência direta a um ser único sem indicar uma característica que seria própria do ser referenciado e, na língua 

escrita, devem ser grafados com letra inicial maiúscula (característica está válida para a língua portuguesa, mas 

não para todos os idiomas)”. 
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Em um terceiro, estariam os trabalhos que pertencem mais ao campo da Linguística, 

especialmente os estudos desenvolvidos a partir da segunda metade do século XX. 

Muitos dos autores não colocam a questão como simplesmente presença ou ausência 

de sentido. Alguns partem do trabalho de Kleiber (1981), que associa o sentido do 

nome próprio ao predicado de denominação [...]. 

De acordo com Ullmann (1965), ao se considerar os nomes próprios de forma 

descontextualizada, isto é, fora de um contexto de uso, eles não possuem significados. Todavia, 

quando são utilizados para indicar lugares ou pessoas conhecidos pelos interlocutores, eles se 

tornam nomes carregados de conotações. Ou seja, quando é citado o nome de uma pessoa ou 

lugar desconhecidos pelos ouvintes, por ex., eles não atribuem nenhum significado. No entanto, 

ao serem utilizados para indicar sujeitos ou espaços conhecidos pelos interlocutores, passam a 

ser carregados de conotações.  

Conforme Mansur Guérios (1973, p.16), os nomes próprios discernem dos comuns 

porque aqueles são “vocábulos desprovidos de ‘alma’, ou melhor, ficaram ‘petrificados’; 

apenas conservam o ‘corpo’ ou significante”. Os nomes comuns, por sua vez, possuem “alma”, 

e se não possuem o significado de origem “é porque houve ‘desvio’ ou evolução. Contudo, isso 

não é absoluto, pois, p. ex., uma localidade que se chama Bahia, por excelência, pode traduzir 

de fato e atualmente uma baía”. Para Mansur Guérios (1973, p.15), “Todos os vocábulos ou 

signos possuem ‘alma’, i.e., sentido ou significado, e “corpo” ou significante, que é, na 

linguagem falada, o som, e na linguagem gráfica e escrita”.  

Para Guiraud (1980), no momento da criação, os signos linguísticos são motivados, 

todavia, no decorrer do tempo, muitos nomes se tornam opacos, em oposição àqueles que 

apresentam relação entre significante e significado, chamados transparentes. 

Na perspectiva fregiana, o nome próprio se refere a algo singular para designar um 

particular. Nas palavras de Frege (1892 [2009], p.132): “A designação de um objeto singular 

pode também consistir em várias palavras ou sinais53. Para sermos breves, chamaremos cada 

uma destas designações de nome próprio”. Para o autor, o nome próprio não só designa, como 

faz referência e expressa sentido, de modo que a referência (ou aquilo designado pelo sinal) 

está unida ao sinal, mas não o representa de forma unívoca, e o sentido é o modo de 

apresentação da referência. Portanto, a referência de um nome próprio é o próprio “objeto” que 

indicamos com sua designação; a representação do objeto, diferentemente do sentido, é 

particular e o sentido está interposto entre a referência e a representação, mas não é o próprio 

objeto. 

 
53 Para Frege sinal é: o nome, combinação de palavras ou letras. 
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Nessa lógica, está associado ao nome próprio um sentido determinado, que corresponde 

a sua referência (determinada); o mesmo sentido possui diferentes expressões nas linguagens. 

Conforme Frege (1892 [2009])54, o sentido de um nome próprio será assimilado por aquele que 

está habituado com a linguagem ou o repertório de designações a que o nome próprio se insere. 

Para Mill, quando o nome próprio denomina um objeto não possui significado e denota o 

sujeito que recebe o nome, mas não lhe sugere qualquer atributo de pertença, assim, para o 

autor, o nome é uma marca sem significação. Nas palavras de Mill (1984 [1843]): “Um nome 

próprio nada mais é do que uma marca insignificante que unimos em nossa mente com a ideia 

do objeto, para que sempre que a marca se ponha diante de nossos olhos ou nos venha em nossos 

pensamentos, possamos pensar nesse objeto individual”55 (MILL, 1984[1843], p.25, tradução 

livre). 

Segundo Lyons (1977), os nomes próprios têm referência e se já tiveram sentido alguma 

vez, eles se tornaram opacos. O autor defende que os nomes são caracterizados pelas funções: 

referencial e vocativa e, ainda, que há três tipos de expressões nominais referenciais em todas 

as línguas. Conforme Lyons (1977, p.149): 

Por vezes não sabemos o nome de uma pessoa ou lugar e, contudo, podemos fazer-

lhe referência de um modo natural e satisfatório, por meio de uma descrição definida, 

e se a linguagem deve ser usada, como de facto acontece, para fazer referência a um 

número infinitamente vasto de indivíduos, deve também fornecer os meios 

necessários para os identificar sem ser por intermédio dos nomes próprios. 

Efetivamente, é mais fácil conceber uma língua sem nomes próprios do que conceber 

uma que opere sem recorrer à descrição definida. Mas, de qualquer modo, não há 

dúvida de que a combinação dos nomes próprios com a descrição torna a linguagem 

um sistema semiótico extremamente eficiente e flexível.  

Jespersen (1965) defende que o nome próprio evoca no pensamento do ouvinte/leitor uma 

série de atributos distintos, de modo que na primeira vez em que se ouve/lê o nome de uma 

pessoa, nenhuma relação é estabelecida, entretanto, à proporção que se ouve/lê o nome, 

paulatinamente, informações referentes à pessoa são adicionadas, fazendo que o nome passe a 

significar. 

Para Guimarães (2002, p.9-10), as pessoas desacertadamente pautam os termos 

nomeação, designação e referência como sinônimas. Nomeação, de acordo com o autor, “é o 

funcionamento semântico pelo qual algo recebe um nome.”; a designação “é o que se poderia 

 
54 O autor distingue sentido, referente e representação: referente é o próprio objeto; sentido a apresentação do 

objeto; e a representação não é a mesma para cada pessoa. 

55 No original: “A proper name is but an unmeaning mark which we connect in our minds with the idea of the 

object, in order that whenever the mark meets our eyes or occurs to our thoughts, we may think of that individual 

object”. 
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chamar de significação de um nome. Seria a significação enquanto algo próprio das relações de 

linguagem, mas enquanto uma relação linguística simbólica remetida ao real, exposta ao real, 

ou seja, enquanto uma relação tomada na história.”; a referência é “a particularização de algo 

na e pela enunciação”. A função referencial do nome ocorre no processo enunciativo para fins 

de identificação social. Desse modo, conforme Guimarães (2018, p.153), o sentido deve “ser 

tomado pela linguagem em virtude do que uma expressão significa num enunciado específico 

de um texto específico”. Ou seja, é “o processo enunciativo que constitui os nomes próprios e 

seus sentidos” (p.174). O autor defende que o sentido do nome próprio e seu funcionamento 

não se separam do “acontecimento que o tornou nome próprio para algo” (p.175). Para 

Guimarães (2002, p.43-44), “não é o espaço físico que tem uma palavra na língua para referi-

lo, e depois os episódios históricos que ali ocorreram [...] o espaço do homem só é espaço 

enquanto historicamente determinado, e a linguagem o designa neste processo histórico”. 

Nesse sentido, o processo designativo é histórico no sentido de que, segundo Dias (2015, 

p.153), “[...] a língua funciona afetada por uma memória do dizer: nomear uma mulher, um 

lugar, uma cidade é, pois, rememorar a história e ao mesmo tempo vivê-la. O autor defende que 

“[...]pensar na designação como uma mera forma de classificação é negligenciar uma gama de 

fatores histórico-sociais presentes na linguagem[...]”. 

Dauzat (1943, p.3) defende que “os nomes próprios são os mais individuais, os mais 

significativos de todos; são os substantivos por excelência”56 (DAUZAT, 1934, p.3 apud DICK, 

1990, p.181), contudo, com o tempo, eles foram perdendo seus predicados semânticos originais, 

esvaziando-se dos significados.  

Para Isquerdo (2020) o léxico comum deriva da nomeação do que é percebido e aprendido 

no dia a dia em sociedade pelo designador responsável por nomear, o que compreende 

elementos físicos, humanos e intelectuais. Além disso, os nomes próprios de pessoas e lugares 

não só cumprirem a função de referência, mas estão carregados de significados; ambas as 

categorias, ou seja, o léxico comum e os nomes próprios compõem o repertório lexical da 

língua, de modo que é preciso considerar além do valor simbólico, a função denotativa e 

representativa de uma realidade motivacional (ISQUERDO, 2020, p.10). 

Nesse sentido, por meio da investigação dos nomes próprios é possível colaborar para o 

resgate e apreensão de uma leitura sociocultural da região, uma vez que os nomes próprios 

transcendem aspectos linguísticos, ou seja, neles são projetadas a cultura e a história de uma 

sociedade.  

 
56 “les noms propres sont les plus individuelles, le plus significatifs de tous; ce son les substantives par excellence” 

(DAUZAT, 1943, p. 3 apud DICK, 1990, p. 181 - tradução nossa). 
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A relação do homem com o espaço físico em que vive e com o meio cultural em que está 

inserido como membro de um grupo social resulta em modelos comportamentais, conhecimento 

e experiência, os quais constituem a construção social da realidade. Assim, o acervo verbal 

reflete essa realidade, já que, conforme Biderman (1981), configura-se como o depositório e a 

representação do patrimônio cultural de uma língua.  

Portanto, tendo em vista que cada grupo social possui características culturais peculiares, 

na designação dos acidentes geográficos e humanos são reproduzidos diversos aspectos no 

tocante à realidade físico-geográfica, social, cultural, religiosa e histórica, entre outros.  

Segundo Dick (2001, p.85),  

os nomes próprios, principalmente os mais antigos e conservadores, podem incorporar 

o característico de dêiticos, na acepção que lhes confere o sistema. São apontadores 

de referências individuais e sociais, trazendo a característica de grupos sintáticos 

estáveis, no conjunto de seus elementos formadores (prenome + apelido de família).  

Como se vê, autores dividem-se em relação à questão de o nome próprio ter ou não 

sentido, o que nos faz pensar que ele não pode ser visto de forma simples e reducente. 

 

2.4.2 A nomeação de lugares 

 

Desde o início dos tempos, a nomeação de lugares sempre foi realizada pelo homem. 

Assim, o ato de nomear representa uma atividade inerente à condição humana. Na Bíblia, livro 

sagrado dos cristãos, está escrito que, no princípio, era o “verbo”, isto é, a palavra, vinculando 

o conceito de linguagem diretamente à própria ideia da existência, ou seja, da criação. 

Tendo em vista que a história da civilização revela a nomeação de pessoas e de lugares 

como uma prática bastante comum ao homem, esse costume pode ser evidenciado, também, no 

livro de Gênesis, que narra a origem da humanidade e a criação do mundo, em que o povo 

hebreu foi escolhido por Deus “como representativo e depositário” para todas as nações. 

Nascia no Éden57 um rio que atravessava o jardim para o irrigar, dividindo-se depois 

em quatro braços. Um destes braços era o rio Pisom58, que atravessava toda a terra de 

Havilá59 (...). O segundo braço do rio chama-se Giom60, e percorre toda a terra de 

 
57 “Em hebraico ‘local dos prazeres’”. 
58 “Em hebraico ‘mais espalhado’”. 
59 “é um personagem bíblico do Antigo Testamento, um dos filhos de Joctã da descendência de Sem. 
60 “Em hebraico ‘jorrar’”. 
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Cuxe61. O terceiro braço é o rio Tigre62, que corre pelo lado leste da Assíria. E o quarto 

braço é o rio Eufrates (BÍBLIA, GN 2, 10, 1995 – grifo nosso).  

Em Crátilo, uma das obras de Platão, cuja preocupação enfoca a origem e a importância 

da linguagem para o homem, depois de discorrer sobre os nomes com Crátilo, Hermógenes 

questiona Sócrates a respeito da afirmação de Crátilo “que cada coisa tem por natureza um 

nome apropriado e que não se trata da denominação que alguns homens convencionaram dar-

lhe” (PLATÃO 1988, p.119). Para Crátilo, o nome era algo natural, em contrapartida, para 

Hermógenes, ele tinha uma origem convencional. Assim, eles debatem sobre o início da 

linguagem e a sua importância para o estabelecimento da cultura humana. 

Portanto, ao longo da história, foram muitas as tentativas de se chegar a uma reposta, seja 

por meio da mitologia ou pelo uso da razão, visto que alguns cientistas e estudiosos 

desenvolveram teorias a fim de explicar a origem e evolução da linguagem, tal como a 

concebemos hoje. 

Nessa mesma direção, um lugar poderá ser nomeado por diferentes motivos, seja pela 

necessidade de localização e de identificação do espaço, seja por intenções subjetivas de 

homenagear e fazer com que o nome de uma pessoa perpetue, honrando-a, ou, ainda, por ambos 

os motivos apresentados e outros.  

Á luz do dito, uma determinada localidade também pode ser renomeada a fim de atender 

a alguma determinação legal, visto que é reponsabilidade do poder público definir a forma como 

deve ocorrer a nomeação. Além disso, há lei que exige a consulta ao IBGE nos casos de 

alteração e criação, visando à supressão de duplicatas de topônimos em âmbito nacional, visto 

que é comum encontrar logradouros com o mesmo nome. 

Muitas vezes, o modo de povoação justifica o excessivo número de cidades com o mesmo 

nome, por ex. No final do século XVIII, o Marquês de Pombal, ministro de Portugal, buscou 

transferir da Igreja para o Estado o poder sobre a escola.  

Com o intuito de atenuar o domínio eclesiástico, de modo que a escola passasse a servir 

aos interesses do Estado, Pombal expulsou os jesuítas das colônias, oficializou a língua 

portuguesa como a única no país, além de proibir o uso e o ensino do tupi. Assim, os nomes de 

aldeias indígenas foram substituídos por nomes de cidades portuguesas, o que fez com que 

surgissem diversas homônimas. Entretanto, vale dizer, que a população que utiliza essas 

 
61 “antigo reino africano. Hoje, Etiópia”. 

62 “Em árabe, Dijla, em turco, Dicle. É o mais oriental dos dois grandes cursos de água que delineiam a 

Mesopotâmia, junto com o Eufrates”. 
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denominações idênticas constrói na oralidade meios de distingui-las. “Quando se fala em Rio, 

por exemplo, todo mundo sabe que é Rio de Janeiro e não outra cidade precedida por Rio”63. 

Á luz do dito, a atribuição nominativa fornece pistas para a compreensão da cosmovisão 

do nomeador e dos eventos históricos de sua época, os quais podem ser apreendidos na 

investigação do nome dado a uma rua, praça, avenida, bairro, instituição pública, córrego, 

escola, dentre outros.  

Dada a importância da atribuição de nomes aos lugares, bem como o seu estudo, uma vez 

que engloba língua, cultura e sociedade, na seção adiante, discorre-se sobre a Toponímia, como 

a disciplina da Onomástica que investiga os nomes próprios de lugares.  

 

2.4.3 A Toponímia 

 

Toponímia, do grego topo-, de topos ‘lugar’ + onyma- ‘nome’, é uma disciplinar de 

caráter interdisciplinar que tem como objeto de estudo o léxico toponímico. Conforme Dauzat 

(1926, p.7), “A Toponímia, conjugada com a história, indica ou precisa os movimentos dos 

povos antigos, as migrações, as áreas de colonização, as regiões de um ou outro grupo 

linguístico que deixou os seus traços”64 (tradução livre).  

Nesses aspectos, pertencente às chamadas ciências humanas, a Toponímia dialoga com 

outros campos do saber como a geografia, a história e a linguística, em uma inter-relação 

indispensável, além de buscar e fornecer subsídios à arqueologia, arquivologia, psicologia 

social, zoologia, paleografia, topografia e outras Ciências, em razão da amplitude do seu campo 

de atuação e do seu alcance pluridisciplinar (DICK, 1995, p.59). Desse modo, a própria essência 

do topônimo faz com que estudiosos de diferentes áreas tenham interesse no estudo dos nomes 

de lugares, conforme a perspectiva teórico-metodológica da área de estudo.  

Ademais, na busca de informações a respeito da origem de um topônimo, extrapola-se a 

análise dos aspectos intralinguísticos, dada a interdependência desse estudo a fatores 

extralinguísticos. Assim, em muitos casos, conforme Isquerdo (1997) é imperativo 

reestabelecer as características geográficas, sociais e econômicas de uma região, as quais 

corroboraram os traços étnico-sociais dos habitantes daquele espaço em seu contexto 

sociocultural.  

 
63REIS, Tiago. Uma em cada 11 cidades do país tem cidade homônima. G1. 28/04/2014. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2014/04/uma-em-cada-11-cidades-do-pais-tem-uma-homonima.html>. 

Acesso em: 16 de ago. de 2021. 

64 4 (...) les mouvements anciens des peuples, les migrations, les aires de colonisation, les régions où tel ou tel 

groupe lingustique a laissé ses traces (DAUZAT, 1926, p. 7). 
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Com efeito, a partir da investigação à procura da motivação da escolha de um topônimo, 

cuja característica se restringe à função locativa, isto é, utilizado, apenas, para fins de 

identificação do espaço; transforma-o “em um fundo de memória”, visto que o seu exame 

transporta à época da nomeação e possibilita o resgate da visão do(s) designador(es) perante o 

meio, bem como os diferentes aspectos da comunidade em que o topônimo foi criado, assim, o 

nome de um lugar assume “natureza documental tão valiosa e significativa como os textos 

escritos” (DICK, 1996, p.337).  

A concepção triádica do signo (símbolo, referente, referência ou pensamento), ilustrada 

pelo triângulo de Ogden & Richards (1972, p.32), é bastante utilizada em linguística. Em sua 

base estão o símbolo e o referente e, no topo, o pensamento ou referência. Quanto à distinção 

entre um termo da língua em geral e de um topônimo é que, no primeiro, chega-se 

primeiramente ao sentido para direcionar-se ao referente, no segundo, vai-se direto ao referente.  

Desse modo, atribui-se ao referencial a função principal da relação significante e 

significado. Por isso, quando se pesquisa o léxico toponímico, utiliza-se o triângulo da 

significação para se chegar ao significado do Topônimo.  

 

 

Figura 6 – Triângulo dos signos de Ogden & Richards. 
Fonte: Ogden & Richards (1972). 

 

Para Saussure (1975[1916]) não há relação entre o objeto designado e o termo designador, 

o significante é a imagem acústica, o significado é o conceito ou representações psíquicas, 

constituindo, portanto, o signo linguístico, que não é motivado (arbitrário). 

No entanto, Ullmann (1965, p.169) defende que “Todos os idiomas contêm certas 

palavras arbitrárias e opacas, sem qualquer conexão entre o som e o sentido, e outras que, pelo 

menos, em certo grau, são motivadas e transparentes [...]”, assim, “[...] a motivação pode residir 

quer nos próprios sons, quer na estrutura morfológica da palavra, quer no seu fundo semântico.”  

No entanto, em se tratando da Toponímia, para Dick (1990, p.34): 



109 

[...] ainda que, na língua, o signo participe genericamente, de uma natureza 

convencional de significação, ao se aplicar o mesmo princípio à Toponímia notar-se-

á uma diversidade de aspecto: o elemento linguístico comum, revestido de função 

onomástica ou identificadora de lugar, integra um processo relacionante de motivação 

onde, muitas vezes, se torna possível deduzir conexões hábeis entre o nome 

propriamente dito e a área por ele designada. 

Nessa perspectiva, os topônimos se apresentam como transportadores e como um outro 

tipo de “guardiões da memória”, visto que esse título foi atribuído aos idosos, no âmbito desta 

pesquisa. Uma vez que nas mais antigas denominações brasileiras de lugares é bastante comum 

aspectos descritivos, sobretudo nas de origem indígena, povos de várias tribos deram nomes às 

montanhas, rios, cachoeiras e cidades: Tripuí, Itacolomi, Bororó e Paracatu. Para fins de 

ilustração, na língua Tupi-Guarani, temos Itacolomi, que, segundo Pontes (1970, p.53), “itá -

curum”, significa “menino de pedra, a pedra e seu filho”, nome dado a uma conhecida formação 

rochosa, situada entre os municípios de Mariana e Ouro Preto. Essa denominação denota a visão 

do índio e a sua forma de nomear baseada na descrição, visto que é possível perceber duas 

rochas lado a lado, sendo uma maior e outra menor (como mãe e filho).  

De acordo com Pontes (1970, p.24), “os indígenas sabiam dar nomes com som idêntico a 

vários lugares na mesma região, tendo significado diferente. Na escolha e formação de nomes 

de localidades e cousas, tinham muito cuidado, tendo em vista a designação dos característicos 

físicos dos acidentes geográficos, dos animais, vegetais ou objetos”. O autor acrescenta que a 

aceitação dos nomes passava por deliberação em assembleias, durante a noite. Nesse contexto, 

podemos afirmar que os topônimos podem ser considerados os principais baluartes das línguas 

indígenas. 

Quanto à difusão da cultura aos seus descendentes, conforme Pontes (1970), no 

Amazonas, a fim de dar sequência aos costumes e à tradição, os índios se reuniam em 

“conselhos”, dos quais participavam caciques, o “tuxaua” ou “morubixaba”, que é o chefe 

temporal das tribos, o maioral, o pajé e mais alguns ancestrais. Nas reuniões festivas, havia 

aquele que era designado a contar e ensinar os moços sobre as lendas e os usos dos seus maiores.  

Todavia, muitas vezes, o ato de nomear não exprime a descrição geográfica ou o evento 

histórico, percebidos como motivadores da denominação, assim, o topônimo representa uma 

relação com a memória de um povo. Além disso, a denominação toponímica pode tornar-se 

opaca, isto é, no decorrer do tempo, o nome que prevalece em um lugar não representa mais a 

configuração geográfica dessa localidade ou não existem mais a cultura e a língua que o 

originaram, ou, ainda, o evento histórico não é conhecido pela comunidade. Porém, por meio 

do estudo do topônimo, a memória de um povo pode ser recuperada e preservada.  
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Dessa forma, o nome de um lugar pode estar atrelado à sua realidade linguística, bem 

como aos fatos, situações, características da localidade e ao período em que foi nomeado. 

Dificilmente um lugar será denominado, por exemplo, Lagoa do Gambá65 (nomeação antiga de 

um bairro ouro-pretano) se não tiver uma estória relacionada à existência do animal gambá no 

local ou uma lenda que faça menção a ele. Contudo, se o porquê do denominativo é 

desconhecido pela comunidade, além de não ser mais possível encontrar a espécie da fauna, 

flora ou outras formas de vida as quais motivaram a nomeação do espaço, esse nome não faz 

sentido para seus moradores, que passam a utilizá-lo apenas para indicar a localização já 

estabelecida. Porém, a história da escolha do nome de um lugar poderá ser resgatada pela 

Toponímia. 

No caso do logradouro denominado Lagoa do Gambá (atual Lagoa), após expressiva 

ocupação do local com grandes construções prediais tanto de condomínios particulares como 

do setor empresarial e comercial ao entorno da lagoa existente na região, o bairro passou a ser 

identificado pelos novos moradores e pela placa de localização fixada pela Prefeitura, em uma 

das vias de acesso ao local, apenas como Lagoa. Houve um crescimento urbano desse espaço e 

a chegada de moradores de outras cidades, os quais emergiram, principalmente, por questões 

de trabalho e estudo, o que pode ser constatado pela sua proximidade com a Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), com o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia (IFMG), com 

a Delegacia de Polícia Civil e com o Fórum do Trabalho, cujos funcionários e alunos passaram 

a residir na região. Além disso, há em seu redor escolas particulares e públicas, municipal e 

estadual, diversos comércios e empreendimentos, pressupondo-se que esses residentes, muitos 

com alto poder aquisitivo, se tomarmos  por base o custo dos lotes e o valor do aluguel de 

imóveis nessa área da cidade, sentiram-se incomodados com a denominação original, já que 

moradores que habitam na localidade há mais tempo (antes de sua expansão) bem como de 

outras regiões do Município, principalmente nativos, continuam a usar em seu dia a dia a 

denominação antiga para se referirem ao bairro. Dessa forma, embora possua apenas uma placa 

de identificação com o nome Lagoa, a região ficou dividida entre a parte mais nova do bairro 

(inclusive apelidada por populares de “GambaVille”) conhecida pelos moradores como Lagoa; 

 
65 Esse logradouro não faz parte do corpus desta pesquisa, porém, segundo a tradição oral, sua motivação 

toponímica não está relacionada à existência de gambás na região, mas à presença (no século XIX) de um morador 

da região considerado estranho pela população. Ele era conhecido pelo apelido de Gambá por causa do mau cheiro 

que dele exalava. De acordo com populares, ele era malvado, praticava feitiçaria e atos de magia negra por pequena 

quantia. Além disso, consumia cadáveres, jogando-os na lagoa próximo a sua residência, por isso, o bairro é 

denominado “Lagoa do Gambá”. Conforme documento do Arquivo Público Mineiro, aos 26 de agosto de 1809, 

consta a denominação do local de Paragem do Gambá, e a lagoa é referência para uma fábrica de pólvora erigida 

na região. Ao verificar o Livro de Rol de Devedores de foros, do Arquivo Público Municipal, datado de 1775 a 

1794, é possível constatar a nomeação Gambá. 
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e a parte mais antiga, ainda chamada pelos moradores mais antigos do bairro e da cidade de 

Lagoa do Gambá. Além disso, a ladeira de acesso ao bairro da lagoa, vindo do centro histórico, 

é conhecido como Morro do Gambá. 

Ao verificarmos anúncios do setor imobiliário sobre o bairro, percebe-se a mudança do 

designativo de Lagoa do Gambá para Lagoa em seus diversos meios de propaganda, o que nos 

faz pensar que proprietários de casas, lotes e apartamentos nessa região, intencionados na venda 

ou aluguel de imóveis, solicitaram a alteração, visto que os interessados na aquisição poderiam 

se incomodar com o nome e, até mesmo, supor a abundante presença do animal como a 

motivadora da nomeação, podendo, portanto, desistir de negociar. 

Isto posto, defendemos a importância do nome de lugares e, principalmente, a relevância 

do estudo toponímico, pois possibilita o não apagamento da história local de uma comunidade, 

quando essa não se encontra registrada oficialmente. Porém, é preservada na memória e 

transmitida pela tradição oral, podendo ser resgatada pela investigação toponímica. 

Segundo Dick (1990), os nomes atribuídos podem revelar padrões vigentes e dominantes 

da época, uma vez que eles delineiam experiências do sujeito ou do grupo social, seja de forma 

consciente ou não, em uma assimilação conjunta dos valores específicos do tempo histórico ou 

do ethos grupal.  

Sob esse viés, o nome de um lugar “guarda” fatos, situações e momentos vivenciados por 

um povo numa determinada época resguardados pela memória quando, muitas vezes, esses são 

ocultados pelos registros oficiais. Logo, por meio do estudo dos topônimos é possível 

reconstruir parte da história de um local, bem como resgatar e fazer emergir dados relacionadas 

à constituição do patrimônio cultural, que estão subjacentes aos nomes. Mais uma vez, portanto, 

ressaltamos que o topônimo representa um meio de preservação da memória. 

Para que o nome atribuído a um lugar não seja visto simplesmente como uma 

nomenclatura, é fundamental que se compreendam os fatos correlacionados ao período de 

nomeação desse lugar. Tendo em vista que a memória representa um meio de descortinar, 

perceber e assimilar o contexto da nomeação de um lugar, ela propicia o conhecimento da 

identidade66 e da história de um povo, na medida em que os topônimos fornecem pistas para a 

apreensão de diversos aspectos de uma sociedade projetados no nome que foi atribuído ao local. 

Assim, pode-se inferir que cada grupo social, que possui características culturais próprias, 

projeta nos nomes escolhidos para identificação dos lugares aspectos da sua realidade cultural, 

social, histórica, físico-geográfica. Mais que isso, de acordo com Faggion, Dal Corno, Frosi 

 
66 Neste trabalho, a identidade representa, de um modo geral, um conjunto de características que particulariza um 

certo grupo social. 
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(2008), os topônimos ditos ou escritos funcionam como indicativos da cultura, uma vez que 

possibilitam às gerações seguintes o conhecimento a respeito das pessoas que foram 

homenageadas em uma localidade, além disso, eles reportam datas significativas e expressam 

o sentimento religioso e, assim, por meio do significado do nome de uma cidade, bem como de 

suas ruas e parques denota conhecer essa cidade e distinguir os seus valores.  

Uma vez que o processo de nomeação implica fatores linguísticos, históricos, étnicos e 

socioculturais, os quais se materializam no nome, Isquerdo (2008) defende que “os topônimos 

confirmam a tese de que a história das palavras caminha muito próxima à história de vida do 

grupo que dela faz uso” (ISQUERDO, 2008, p.36). 

Nesse sentido, não há neutralidade no topônimo, visto que um lugar pode ser denominado 

com propósitos e intenções diversos que perpassam e transcendem a função de identificação, 

deixando, assim, traços que nos permitem recuperar a cosmovisão do nomeador, sobretudo 

frente à configuração geográfica em seu entorno e aos eventos históricos de sua época. Desse 

modo, a visão de mundo poderá ser apreendida por meio do exame do nome atribuído a uma 

rua, praça, avenida, bairro, instituição pública como também a um rio, córrego, lagoa, 

montanha, dentre outros.  

Para Fonseca67 (1997, p.20), o topônimo não só narra como compõe a história de um 

grupo, visto que ao relatar um acontecimento histórico, os nomes dos lugares onde os fatos se 

sucederam são considerados, isso porque eles incidem sobre a cultura de um povo, sua língua 

e sua história social: “[...] um nome geográfico é excepcionalmente testemunho excepcional da 

história humana”. 

Para Dick (1992, p.19): 

A toponímia reserva-se o direito de se apresentar como a crônica de uma comunidade, 

gravando o presente para o conhecimento das gerações futuras. Assim é que os 

elementos mais diferenciadores da mentalidade do homem, em sua época e em seu 

tempo, em face das condições ambientais de vida, que condicionam a sua percepção 

do mundo, então representados nos nomes de lugares, senão todos, pelo menos os 

mais flagrantes. 

Em consonância com a autora, como uma marca histórica da presença de um povo em 

uma região, assim, o topônimo pode ser examinado, na medida em que na sua composição pode 

 
67 No original: “Los nombres geográficos son parte constitutiva de la historia de un grupo humano. No es 

concebible imaginar un recuento histórico en el que no se señale con sus nombres a los lugares en los cuales 

tuvieron lugar hechos de la historia. Los nombres nos dicen de las lenguas de los pueblos, de su cultura, de la 

historia social, de sus recursos etc., de su poblamiento, de la organización de los asentamientos humanos, de su 

relación con la naturaleza, de la importancia de ella para un grupo humano, de la manera cómo ha transformado el 

hombre el ambiente circundante etc. En esta perspectiva, un nombre geográfico es testigo excepcional de 

excepcional de historia humana” (FONSECA, 1997, p. 20). 
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estar revelada características do local, além de a fauna, a flora, especificidades do solo, a 

hidrografia, como também, a relação do homem com o seu entorno, refletindo a realidade na 

qual o topônimo está inserido. 

Portanto, a toponímia serve como o registro de uma comunidade ao apontar fatos de uma 

época, bem como a concepção do homem desse tempo não só perante a configuração geográfica 

e ambiental, como também no que se refere aos aspectos políticos, sociais e culturais ao nomear 

num dado momento, permitindo que gerações futuras tomem conhecimento dos acontecimentos 

fora de sua época. 

Conforme Isquerdo e Dargel (2014), no momento de criação do topônimo, ou seja, no ato 

do batismo, ele possui caráter motivado, mesmo que depois de um tempo possa se tornar 

arbitrário como os demais signos linguísticos.  

À vista disso, a toponímia fornece pistas para a descoberta de aspectos históricos, 

geográficos, culturais e sociais de uma determinada época, bem como dos processos políticos, 

administrativos e econômicos que forjaram uma sociedade. 

Curvelo (2018) argumenta que, em razão da relação entre “fatores linguísticos e os 

socioculturais memorizados nos logradouros” (p.36), os nomes de lugares não podem ser vistos 

somente como identificador e delimitador de uma localidade:  

Sabemos que os nomes de lugares não podem ser vistos apenas como um 

individualizador e identificador de características de uma localidade ou como um 

delimitador espacial, isso acontece porque há relação estreita entre os fatores 

linguísticos e os socioculturais memorizados nos logradouros. Nesse sentido, os 

topônimos, como parte da língua de um povo, de sua documentação lexical (substratos 

e adstratos) de etnias e falares, espelham seus interesses, seus valores, sua realidade, 

estabelecendo, assim, uma relação fundamental entre a língua e a cultura dessa 

comunidade (CURVELO, 2018, p.36-37). 

Como se vê, o estudo da Toponímia é de grande importância para a sociedade, na medida 

em que, de acordo com Seabra (2004), ele aponta para a origem histórica de povos antigos e a 

localização com precisão de sítios desparecidos. Portanto, por se tratar de um referente, ele 

deixará registrado na memória de uma sociedade aqueles povos que passaram, de onde e como 

surgiram. Em outras palavras, se um acidente geográfico recebe o nome de Morro pela sua 

caracterização, por exemplo, mas com o tempo é destruído e desaparece, seja pela ação 

antrópica, seja por qualquer outro motivo, na Toponímia, entretanto, seu nome não é apagado 

por se tratar de um referente. E caso seja substituído por outro designativo, ainda, é possível 

recuperá-lo pela memória dos moradores. 

A título de ilustração, tomemos como exemplo o Morro da Forca, situado no Centro 

histórico de Ouro Preto, próximo à Praça Tiradentes. Para acessar o local, que, atualmente, 
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funciona como mirante, é preciso passar por um portão de ferro e subir por uma escadaria de 

pedras, deparando-se com um amplo espaço de onde é possível avistar parte da região histórica 

da cidade. Nesse local, havia uma forca para punição exemplar. 

Uma vez que o enforcamento aos segregados era uma pena comum (considerando, 

sobretudo o período em que o escravizado condenado era enforcado: “lance logo a corda e 

pendure-se o réu”), até meados do século XIX, a forca foi usada pelo Império para conter os 

“escravos rebeldes”. Assim, em 1835, foi aprovada a lei que propunha punir os negros que 

matavam seus senhores, contudo, ela foi abandona no ano da última pena de morte realizada no 

Brasil, em 1876. 

Em Vila Rica, conforme Veloso (2018), a forca havia sido instalada em um campo nas 

proximidades do atual bairro Cabeças. A instalação nessa região “[...] deve ter sido determinada 

pela menor existência de ocupação e, principalmente, de serviços minerais nessa região, em 

comparação com a face da serra do que confrontava com o Antônio Dias [...]” (p. 218). 

Segundo Lopes (1955), no final do Século XVIII, a forca foi trasladada para a região 

atualmente conhecida como Morro da Forca. Todavia, encerrada essa prática que vinha desde 

o Descobrimento, embora não exista mais no lugar o instrumento para execução, que justifica 

a motivação onomástica; por meio da análise toponímica é possível resgatar os acontecimentos 

de tempos pretéritos, preservados no nome dado ao lugar. 

Nascimento Neto (2017, p.64) argumenta que “[...] na base ou etiologia de um topônimo 

está fossilizada a inscrição da ideologia, crenças, história, geografia e filosofia que o motivaram 

e conferiram identidade [...]”. Assim, por meio do estudo da toponímia é possível “[...] desvelar 

as influências exercidas pelo poder em voga para a nomeação de um dado lugar e, descortinar 

as inferências de glamour e publicidade da filosofia que gera esse nome”. Segundo Furtado 

(1960), os topônimos demarcam, definem e delimitam uma área cultural, além de representarem 

a própria alma do país e da raça. 

Portanto, os topônimos representam testemunhos históricos de outras culturas. Para 

Claval (2001, p.189), “Batizar as costas e as baías das regiões litorâneas foi a primeira tarefa 

dos descobridores [...]”, entretanto, [...] o batismo dos espaços e de todos os pontos importantes 

não é feito somente para ajudar uns aos outros a se referenciar. Trata-se de uma verdadeira 

tomada de posse (simbólica ou real) do espaço”. 

Tendo em vista que há lei que regulamenta a denominação de logradouros e outros bens 

públicos, a nomeação de lugares possui grande valor para a comunidade. No entanto, muitas 

vezes, os nomes de acidentes geográficos e humanos fazem homenagem a determinadas 

personagens apenas pelo fato de elas terem ocupado posições de poder e prestígio na sociedade 



115 

ou por estarem vinculadas a outras pessoas que, em vida, gozaram dessas posições, de maneira 

que, nem sempre, o homenageado foi (re)conhecido pela comunidade, tampouco prestou algum 

serviço a ela, para que receba preito. Assim, essas personalidades são lembradas ao terem seus 

nomes arraigados no espaço público, para que a sua memória permaneça na cidade. 

Para tanto, a Câmara Municipal junto ao poder executivo – por iniciativa dos seus 

representantes – são os responsáveis pela apresentação dos Projetos de Lei sobre o tema, isto é, 

compete a eles a autonomia de dar nomes aos lugares e estabelecimentos públicos. Por 

consequência disso, há casos em que ruas, praças, avenidas e estabelecimentos públicos 

recebem ou receberam nomes de pessoas que vereadores desejaram homenagear por interesse 

particular, o que se pressupõe dividendo eleitoral. Posto isso, destacamos a importância de 

chamar a atenção das autoridades no que concerne à visibilidade e anuência que se deve dar à 

comunidade, no sentido de consultá-la para a denominação de um espaço público municipal. 

Pois, há casos em que os legisladores, em razão do posto que ocupam e, portanto, da autonomia 

que dispõem quanto à nomenclatura toponímica, usam dessa prerrogativa visando à captação 

de votos ou por outros motivos que não sejam pertinentes aos interesses comunitários.  

Segundo Dick (1995): 

os topônimos sistemáticos são resultados de uma política administrativa de nomeação, 

do agir consciente da comunidade ao eleger determinados padrões de designação 

como os seus paradigmas; geralmente se opõe aos precedentes pelo aspecto 

dedicatório, devocional ou comemorativo de fatos e costumes; homenageiam pessoas 

e reverenciam monumentos de fé; podem até ser bajulatórios em sua reverência, 

conforme o momento político em que foram gerados; de qualquer forma, são 

interacionais em sua pontuação, muito embora cheguem a constituir áreas lexicais 

características do ponto de vista da toponímia (DICK, 1995, p.63). 

Desse modo, na escolha de novos nomes é fundamental a existência de critérios que 

devem ser observados, considerando o assentimento da comunidade. 

Há casos específicos de denominações de lugares que venham remeter a personagens que 

tenham violado os direitos humanos, como por ex., governantes que praticaram tortura com a 

implantação de regime ditatorial, o que pode acarretar o desejo nas autoridades e na comunidade 

da alteração nominativa, não obstante, essa ação não é capaz de mudar os acontecimentos. Em 

outras palavras, a alteração do nome não muda a perspectiva nem o objetivo pelo qual ele foi 

criado, mas pode mostrar a quem interessava tal homenagem. 

Como se sabe, por mais que muitas vezes a homenagem por meio do topônimo seja dada 

para fins de interesse particular, político e partidário por quem desfruta dessa deliberação; como 

enunciados linguísticos as denominações implicam relações de poder, além de mostrar a 

ocupação dos postos de prestígio valorizados em uma sociedade. Os antropotopônimos, que 
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dizem respeitos aos nomes individuais, podem revelar as relações entre denominação e 

condição social, assim, quando lugares públicos recebem nomes de políticos e empresários, é 

validada, no âmbito simbólico da memória, o poderio de certos grupos na sociedade.  

Quando um espaço público possui determinada denominação há um certo tempo e, por 

algum motivo, ela é substituída por outra, por fazer parte da história dos moradores, do seu 

vocabulário e de frequentadores do local, apesar da mudança, as pessoas poderão continuar se 

remetendo ao nome antigo por conta não só de se habituarem com o nome em razão do uso 

constante, mas também pela identidade formada.  

Em Ouro Preto, ao procurar pela rua Dom Silvério, no bairro Antônio Dias, dificilmente 

se é informado com precisão sobre a sua localização. Isso porque o logradouro é conhecido 

como rua do Palácio Velho. Hoje, Minas do Palácio Velho68 é ponto turístico, mas, no século 

XVIII, foi um dos principais pontos do princípio da extração de ouro do Estado. A antiga 

denominação está relacionada ao fato de essas minas estarem próximas da casa onde residiram 

os governadores da Capitania, tornando a residência oficial deles até 1734, quando faleceu 

Henrique Lopes de Araújo, responsável pela construção. Esse minerador hospedou o Conde 

Assumar e construiu o complexo palaciano que incluía casas, senzalas e uma rica lavra de ouro. 

Após sua morte, essa propriedade foi doada à Câmara de Vila Rica. 

Nessa perspectiva, pode-se perceber casos em que moradores utilizam o termo “antigo” 

mais o nome que foi alterado para indicar um lugar, e não o nome novo recebido. Portanto, com 

a presente pesquisa, procuramos reforçar também a importância da preservação dos topônimos 

pela sua função de referenciar um período histórico, visto que já fazem parte da memória 

coletiva. 

Outro fato similar é o da rua Direita que, a pouco metros da Praça Tiradentes, guarda a 

tradição e a história da cidade desde o seu fundamento. Muito comum no século XVIII e XIX, 

as cidades históricas mineiras (como exemplo, São João Del Rei, Mariana, Tiradentes e Sabará) 

apresentarem a primeira rua de suas vilas com a denominação de rua direita, onde as famílias 

mais abastadas se instalavam próximo ao centro, às igrejas e praças. Em Ouro Preto, Maria 

Dorotéia Joaquina de Seixas (Marília de Dirceu) possuía uma casa na referida rua. 

 
68 De acordo com Gaspar (2019), “Quando da chegada de dom Pedro de Almeida, Conde de Assumar, em 

dezembro de 1717, um rico minerador chamado Henrique Lopes de Araújo, morador na encosta do afamado Morro 

de Tapanhuacanga, no arraial de Antônio Dias, em Vila Rica, ofertou um luxuoso palácio, construído ao lado da 

casa do próprio anfitrião, com a finalidade de que Assumar viesse a instalar ali a sua moradia. Preterido àquela 

altura, porque este governador preferiu ocupar o imóvel no Carmo, o palácio de Henrique Lopes viria a ser, enfim, 

escolhido como residência oficial pelo sucessor dom Lourenço de Almeida, que lá residiu entre agosto de 1721 e 

setembro de 1732. Índice importante do processo de centralização política de Minas Gerais, o sedentarismo deste 

governador no sobredito palácio foi surpreendente”. 
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Conforme Jardim (2019, p.218),  

[...] já se encontrava em idade avançada e precisando de cuidados extras. Apesar de 

possuir bens, como a casa em que residia, no largo de Antônio Dias, e outra descrita 

como um sobrado localizado na rua Direita, em Ouro Preto, as quais aparecem no 

inventário, não se sabe se seus rendimentos facultavam-lhe uma vida confortável, uma 

vez que bens imóveis não permitiam liquidez a seus proprietários [...]. 

Segundo a tradição oral, antigamente as cidades tinham uma rua conhecida como direita, 

que era a principal e nela moravam as famílias mais ricas. Essa rua estava situada à direita da 

principal igreja, em razão da influência religiosa. Nesse sentido, a crença de que Jesus está 

assentado à direita de Deus, motivava a construir à direita da igreja e, ao falecer os membros 

daquela casa, eles estariam à direita de Deus. Em contrapartida, o sentido advindo de Portugal 

significa rua retilínea, reta, direta, isto é, rua que liga dois lugares sem voltas e sem desvios.  

Conforme o Dicionário Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa, de José Pedro 

Machado: “Direita, top. Nome de ruas em muitas localidades, a indicar que se trata da principal 

plana, que não é recta. Em 1423 havia uma cidade de Aveiro [...]”. 

A esse respeito, Lemoine Neves (2009, p.185) aponta a toponímia brasileira igual a 

existente nas cidades portuguesas: 

Sobre a toponímia urbana em Portugal, são registradas expressões que até hoje são 

comuns tanto lá quanto no Brasil, a despeito da tentativa contínua das autoridades em 

apagar tais referências: rua dos mercados, das tendeiras, do açougue, das carniçarias, 

dos pasteleiros, dos couros, dos pelames, dos moinhos, do curral, e rua direita, velha, 

da judiara, larga, estreita, rua que vai para ..., rua que vem de..., travessa de..., beco 

do...etc. Sobre a rua direita, vale salientar que esta ou estas, poderia haver mais de 

uma na cidade, não eram ruas necessariamente retas, ou as mais conectadas ou 

integradas [...] [...], mas que levavam directo de um ponto a outro da cidade. Uma lista 

da toponímia dos logradouros das cidades portuguesas revela nomes familiares e 

interessantes, relativos a profissões, prédios públicos (civis e religiosos), indicações 

de propriedades, indicações de caminhos e direções etc., mesmo com todas as 

distancias físicas e temporais (grifo do autor). 

Na contemporaneidade, embora os ouro-pretanos conheçam a tradicional rua situada na 

sede do Município, como “Direita”, o nome oficial é Conde Bobadela, em homenagem a 

António Gomes Freire de Andrade69, um militar e administrador colonial português, feito 

primeiro Conde de Bobadela, título nobiliárquico70 existente em muitas monarquias, em 1758.  

 
69 Segundo Haber (2012, p. 45), “António Gomes Freire de Andrade, nascido em Juromenha no ano de 1685, 

faleceu no Rio de Janeiro em 1 de janeiro de 1763. Foi um nobre militar e administrador colonial português. Foi 

feito primeiro conde de Bobadela por carta de 20 de dezembro de 1758”. 

70 “Ter títulos, ser honrado e possuir riquezas garantiram a supremacia da aristocracia frente aos demais grupos 

sociais. A posse de títulos nobiliárquicos, costume que se perpetua em toda a Europa Ocidental até meados do 

século XIX, sendo hoje, percebido como prática de longa duração, facultava aos nobres um símbolo de poder 

essencial na manutenção de seu status” (NASCIMENTO, 2005, p. 149). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1758
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No que diz respeito à denominação das ruas, a partir da leitura e análise do Livro de Rol 

de Devedores de Foros (1765-1794) e nos registros de Aforamentos, presentes no Arquivo 

Público Municipal, é possível perceber que, no século XVIII, os nomes das ruas em Ouro Preto 

eram definidos a partir de referências geográficas, como córregos, capelas, pontes, prédios e 

outros.  

Conforme Veloso (2018, p.208), em apenas um ano depois da fundação da Vila, isto é, 

em 1712, ocorreram “[...] os primeiros registros de terras concedidas em aforamento aos 

habitantes de Vila Rica [...]”, o que revela que, de acordo com o autor, “[...] desde muito breve, 

os camaristas se empenhavam em administrar as terras públicas”. Estão presentes nos 

Aforamentos referências como: “Rua Direita de Antônio Dias, da parte do Arraial a que 

chamam dos Paulistas”71. Em outra solicitação de aforamento é indicada a localização 

“Caminho novo que vai do Ouro Preto para Antônio Dias, fazendo frente para o morro de 

Pascoal da Silva”72. No Livro Rol dos Devedores de Foros também são encontrados pontos 

geográficos para designar as ruas: “Rua das Lajes até a Rua da Água Limpa” e “Rua da Ponte 

de Caquende até o Chafariz da Ponte da Capela do Rosário”. 

Nesta seção, apresentamos as potencialidades da toponímia, sobretudo a de investigar os 

significados dos nomes de lugares, a seguir, distingue-se signo toponímico dos demais signos, 

abordando a estrutura morfológica dele. 

 

2.4.3.1 O Signo Toponímico e sua estrutura morfológica 

 

O signo toponímico compreende dois elementos: o termo (elemento) genérico e o termo 

(elemento) específico, assim, tomemos como exemplo, o rio da Barra, em que: rio (acidente 

geográfico) representa o termo genérico, isto é, o que será denominado e, Rio da Barra 

(topônimo, o elemento que o particulariza). O nome próprio do rio, Rio da Barra, isto é, o 

topônimo, é o que interessa à Toponímia. 

Conforme Dick (1990), o topônimo liga-se intimamente ao acidente geográfico, 

formando com ele uma relação simbiótica, formada pelo nome do elemento genérico e nome 

específico, identificado como o topônimo, que singulariza um determinado lugar. Nesse 

processo que se pode identificar a intenção do nomeador no ato da nomeação.  

 
71 APM. CMOP. Códice 1, f. 12v. 

72 APM. CMOP. Códice 1, f. 38; 89. 
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Assim, Dick (1990) classificou a composição morfológica dos topônimos quanto à sua 

formação, em três categorias: simples, compostos e híbridos. 

A seguir, trazemos as características de cada uma dessas categorias: 

● topônimo ou elemento específico simples – é aquele que se faz definir por um só 

formante (seja substantivo ou adjetivo, de preferência), podendo, contudo, se 

apresentar também acompanhado de sufixações (diminutivas, aumentativas ou de 

outras procedências linguísticas), como, por exemplo, “Almas” (Serra das, PR), 

“Alminhas” (cachoeira das, RS), “Azeitão” (chapada do, MA). Igualmente comum aos 

nomes geográficos são as terminações em -landia, -polis e -burgo. Exemplo: 

“Brasilândia” (acidente humano, GO), “Altinópolis” (acidente humano, SP), 

“Luisburgo” (acidente humano, MG).  

●  topônimo composto ou elemento específico composto – é aquele que se apresenta 

com mais de um elemento formador, de origens diversas entre si, do ponto de vista do 

conteúdo, gera, às vezes, formações inusitadas que, apenas a história local poderá 

elucidar, convenientemente. Exemplos: “Lava Roupa” (ribeirão, GO), “Duas e Dois” 

(acidente humano, BA), “Fôlego do Sérgio” (acidente humano, BA).  

●  topônimo híbrido ou elemento específico híbrido – é aquele designativo que recebe, 

em sua configuração, elementos linguísticos de diferentes procedências: a formação 

que se generalizou no país é a portuguesa + indígena ou a indígena + portuguesa. 

Exemplos: “Lajinha do Mutum” (acidente humano, MG), “Matriz de Camaragibe” 

(acidente humano, AL), “Miracema do Norte” (acidente humano, GO).  

No próximo capítulo, discorremos sobre os procedimentos metodológicos adotados nesta 

pesquisa.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Partindo da premissa de ser o topônimo um instrumento da língua que permite o resgate 

da memória e, como tal, corrobora a importância do seu estudo para a sociedade, a partir do 

estudo da toponímia urbana referente aos bairros antigos da cidade de Ouro Preto – MG, por se 

tratar de uma cidade setecentista, destacamos a importância desta pesquisa no que diz respeito 

à valorização do patrimônio local.  

Elegemos Ouro Preto, outrora Vila Rica, pela sua atuação preponderante na constituição 

da História do país. Assim, o processo histórico pelo qual Minas Gerais foi formada reflete em 

diversos aspectos da atualidade e afere à cidade em destaque, cenário de grandes 

acontecimentos, os traços suntuosos de tempos pretéritos que a legitima como memória.  Em 

relação à formação da sociedade de Ouro Preto, conforme Vasconcellos (1977, p.10), foi 

caracterizada por   

uma povoação que, por sua importância na formação do país pudesse ser tida como 

padrão de sua época. Não tão antiga que apenas correspondesse aos ensaios de nossa 

civilização, nem tão nova que, perdida em contraditórias influências alienígenas, 

pouco tivesse guardado de seu caráter nativo. 

Além disso, por estarmos inseridos no Município e pensando no papel da Universidade 

de inclusão e representação da sociedade, com a presente pesquisa e por meio dela, busca-se 

uma aproximação com a comunidade ouro-pretana, trazendo à tona contextos e elementos 

locais subjacentes à formação da identidade, além das representações oriundas de substratos 

culturais presentes nas vivências da comunidade, que são intermediados pela linguagem, mais 

especificamente pelo léxico representado na designação de lugares.  

Tendo em vista a importância de se conhecer o passado histórico-cultural para a 

compreensão da constituição da cidade, bem como da sua transformação e organização, o 

resgate da memória e do patrimônio linguístico nos ajudam a refletir sobre as percepções que 

se constituem sobre acontecimentos e nos servem de referência para o presente, e por que não 

para o futuro! 

Como etapas metodológicas para a efetivação deste estudo, realizamos a pesquisa 

documental percorrendo mapas, documentos oficiais, obras das bibliografias de viagem que 

contêm relatos feitos por viajantes estrangeiros nos séculos XVIII e XIX, lista dos nomes dos 

bairros e resoluções; além de a pesquisa in loco, em que foram realizadas entrevistas com os 

moradores da cidade, com destaque para os residentes mais antigos dos bairros, por 

acreditarmos serem eles os guardiões da memória; a fim de registrar e, posteriormente, analisar 

o que eles sabem sobre o porquê dos nomes dos bairros que constituem a cidade em que vivem. 
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Primeiramente, foi feito um levantamento de todos os bairros situados no Município, por 

meio da Planta Genérica de Valores Imobiliários do Município de Ouro Preto (Lei nº 537 de 21 

de dezembro de 2009) presente no site da Prefeitura Municipal de Ouro Preto e, posteriormente, 

do Memorial Descritivo dos Bairros de Ouro Preto.  

Quando iniciamos as nossas investigações, em 2019, os bairros da cidade não eram 

delimitados oficialmente, conforme relatamos no capítulo 1 – Caracterização Geográfica, 

Social e Histórico-Cultural de Ouro Preto – MG, contudo, em 14 de julho do ano corrente, na 

Secretaria de Cultura e Patrimônio, o prefeito da cidade recebeu do ex-vereador e autor da Lei 

nº 1.181/2020, o mapa de delimitação e denominação dos bairros da cidade de Ouro Preto. É 

sabido que essas delimitações auxiliam a gestão pública em diversos aspectos, especialmente 

aos relacionados às suas formas de organização. Além disso, os bairros representam não só 

expressões físicas como afetivas, visto que neles ocorrem as relações sociais entre sujeitos no 

dia a dia da cidade. 

Pela Lei nº 1.181/2020 e com base no Memorial Descritivo dos Bairros de Ouro Preto – 

MG, da Prefeitura Municipal, no distrito sede há 39  bairros, cujos nomes são: 13 de Maio, 

Água Limpa, Alto da Cruz, Antônio Dias, Barra, Bauxita, Cabeças, Caminho da Fábrica, 

Campo grande de Vila Rica, Centro, Dores, Jardim Alvorada, Jardim Itacolomi, Lagoa, Maria 

Soares, Morro da Queimada, Morro do Cruzeiro, Morro do Carmo, Morro São João, Morro 

Santana, Novo horizonte, Padre Faria, Passa Dez de Baixo, Passa Dez de Cima, Piedade, Pilar, 

Rosário, Santa Cruz, São Cristóvão, São Francisco, Saramenha, Taquaral, Tavares, Vila 

Aparecida, Vila dos Engenheiros, Vila Operária e Vila São José. 

Os bairros estão representados no mapa 11 – Bairros do Distrito Sede de Ouro Preto. 
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Mapa 11 – Bairros do Distrito Sede de Ouro Preto. 
Fonte: Câmara Municipal de Ouro Preto. 

 

Em razão de no início da pesquisa não haver registros oficiais relacionados à divisão dos 

bairros, encontramos algumas dificuldades, visto que elegemos uma localidade para compor o 

corpus do presente trabalho conhecida pelos moradores como Bairro das Lajes ou Lajes, mas 

esse não foi apresentado na divisão oficial dos bairros. De acordo com o autor do projeto, o ex-

vereador Juliano Ferreira, que também é historiador e teve como foco de sua pesquisa a 

mineração no século XVIII, a localidade denominada Lajes pertence ao bairro Centro e tem 

esse nome por conta da pedreira de quartzito que existia no local, desse modo, não corresponde 

a um bairro, mas era um caminho de acesso aos arraiais. Entretanto, a rua Conselheiro 

Quintiliano existente no local, por exemplo, é tida por alguns moradores como pertencente ao 

“bairro Lajes”. Aliás, em contato com a recepção de um hotel situado no local, o Hotel Solar 

das Lajes, foi-nos informado como endereço da hospedaria: “Rua Conselheiro Quintiliano, nº 

604. Bairro Lajes”, no site73 do hotel pode ser confirmada a informação de endereço.  É possível 

encontrar a rua Conselheiro Quintiliano na composição de outros bairros da cidade, como 

Antônio Dias e Morro Santana. Isto posto, essa localidade, escolhida anteriormente para 

compor os topônimos examinados na pesquisa, visto que marca a origem de Vila Rica e, 

 
73 Informação extraída do Hotel Solar das Lajes. Disponível em: <http://hotelsolardaslajes.com.br>. Acesso em 06 

de ago. de 2021. 
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portanto, interessava-nos a análise da motivação da escolha do nome bem como a sua história; 

porém, após termos acesso ao mapa oficial de delimitação dos bairros, indagarmos o autor do 

projeto sobre o não aparecimento de Lajes na descrição e sermos informados de que não se trata 

de um bairro, nós o substituímos pelo Alto da Cruz, escolhido em razão de sua importância na 

constituição do Município, como foi possível perceber no decorrer da pesquisa, além disso, o 

Alto da Cruz juntamente com Cabeças e o Morro de Santa Quitéria (Praça Tiradentes) retratam 

a topografia ouro-pretana e está presente no brasão do Município. 

Ainda, em se tratando da problemática que envolve a ausência ou ocorrência tardia de 

demarcação e oficialização dos bairros, essa questão também gera incongruências entre os 

moradores nas informações sobre o endereço. Como exemplo, tem-se o bairro Padre Faria, que 

faz divisa com o Alto da Cruz, e esse, com o Santa Cruz. Por não serem demarcadas as 

extremidades desses logradouros, situação recorrente com logradouros cujas ruas fazem 

entroncamento umas com as outras, foi frequente ouvirmos, durante as entrevistas: “essa rua 

pertence ao Padre Faria, mas eles falam que é do Alto da Cruz”, ou ainda, “aqui é Alto da Cruz, 

mas recebo correspondências indicando a rua como Santa Cruz”. 

Embora existam muitos estudos sobre Ouro Preto – MG, sobretudo com destaque 

expressivo em torno da exploração aurífera, do período de escravidão, da mineração, da 

arquitetura e da religião, não foram encontrados estudos relacionados à motivação toponímica 

do Município, objeto de estudo da presente pesquisa. Esses topônimos foram importantes na 

formação do país, uma vez que por meio de seu exame se torna possível apreender diversos 

aspectos da sociedade de outra época, além de sua relevância na construção da identidade da 

comunidade, são também essenciais à administração pública em suas diferentes formas de 

organização, seja no planejamento urbano e fiscalização da cidade, seja nas expressões afetivas 

de seus moradores e no resgate de valores culturais. Portanto, outros estudos relacionados à 

temática serão necessários no futuro. 

O recorte toponímico investigado compreendeu dez nomes de bairros ouro-pretanos na 

sincronia atual, a saber: Alto da Cruz, Antônio Dias, Cabeças, Morro da Queimada, Morro 

Santana, Morro São João, Pilar, Rosário, Padre Faria e Taquaral apresentados em fichas 

lexicográfico-toponímicas, de acordo com o modelo de Dick (1990), porém ampliado e 

adaptado segundo os interesses e objetivo deste estudo. 

Paralelamente à leitura do material bibliográfico, a princípio, as referências básicas da 

Toponímia, é importante que se façam algumas visitas, como à Câmara Municipal, aos Museus, 

ao Arquivo Público de Ouro Preto (ambos situados no próprio Município) e ao Arquivo Público 

Mineiro (situado em Belo Horizonte – MG), bem como às outras instituições responsáveis por 
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registros dessa natureza, em busca de documentos que tragam informações relativas à 

nomeação desses bairros, como aos arquivos eclesiásticos. Para tanto, foi protocolado, via e-

mail, uma solicitação de acesso aos documentos nessas unidades. Todavia, embora 

pretendêssemos, no decorrer da pesquisa, retornar a esses espaços quantas vezes fossem 

necessárias para novas consultas ao acervo, em razão da situação de pandemia da Covid-19, 

não foi possível realizar mais de uma visita, uma vez que esses locais foram fechados para 

cumprimento das recomendações da OMS, em relação às medidas preventivas contra a 

disseminação do coronavírus. 

De tal modo, foi realizada uma visita à Câmara da cidade, antes do período de isolamento 

social, para o levantamento dos bairros com as respectivas leis que os denominaram. Porém, só 

foram encontradas as leis de criação de bairros mais novos, datados a partir de 1960. De acordo 

com a responsável pelo setor de Licitação e Contratos da Câmara Municipal de Ouro Preto, as 

leis que antecedem esse período não estão em poder da Câmara. Conforme a informante, 

haveria a possibilidade de encontrá-las no Arquivo Público Municipal. Entretanto, em contato 

com a colaboradora dessa entidade, os funcionários estão trabalhando em home office, e a 

instituição não possui o seu acervo digitalizado, sendo possível somente a consulta no próprio 

Arquivo, quando retornarem às atividades presenciais.  

Desse modo, procedemos com o levantamento de dados, porém, em arquivos digitais, tais 

como o Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência – Casa do Pilar, Biblioteca Nacional 

(1973), Arquivo Nacional (2020), Arquivo Histórico Ultramarino (2018), Arquivo Público 

Mineiro (2013), Biblioteca Digital (1966), entre outros, à procura de documentos e mapas 

antigos que remetem à época de surgimento dos primeiros arraiais, os quais formaram a Vila e, 

posteriormente, a cidade de Ouro Preto. 

Partimos, então, em busca de bibliografias dos principais historiadores do período bem 

como do relato de viajantes e de cartas geográficas confrontando os dados, a fim de investigar 

a motivação toponímica e a ocorrência de modificações nas denominações dos bairros. 

No que diz respeito ao trabalho de campo, em busca de dados, programamos entrevistas 

com moradores dos bairros que constituem o corpus desta pesquisa, a fim de sabermos que 

informações eles têm sobre a origem e a história desses 10 bairros que constituem a cidade. 

Além disso, procuramos manter um diálogo com os moradores mais idosos, que residem na 

cidade desde que nasceram, a fim de obtermos informações que lhes foram passadas via 

tradição oral sobre esses designativos, como forma de resgatar a memória cultural de Ouro 

Preto. 
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No entanto, como esse grupo representa o quadro de risco, isto é, as pessoas com maiores 

suscetibilidade de contaminação epidêmica, a fim de adequar às necessidades impostas pelo 

isolamento social, não foi possível o contato pessoal. Assim, pensando na segurança e 

preservação da saúde dessas pessoas, optamos por outros meios de contato, os quais ocorreram 

por meio de áudios via aplicativos de mensagem instantânea, como WhatsApp e Instagram, 

além de chamadas telefônicas. Alguns idosos apresentaram dificuldade de manuseio dos 

aparelhos utilizados na comunicação e relacionados à audição/compreensão, de modo que foi 

necessária a mediação de um familiar. 

Antes disso, realizamos uma primeira entrevista com moradores de faixa etária 

diversificada, variando dos 15 até os com mais de 65 anos, por meio de questionário eletrônico 

pré-estruturado, que nos serviu de teste piloto com o propósito de avaliarmos a eficácia dessa 

ferramenta e, com isso, termos a possibilidade de melhorar a elaboração das perguntas, 

conforme os objetivos da pesquisa. Desse modo, com o referido questionário, buscamos a 

compreensão dos entrevistados perante as perguntas, a fim de que, caso necessário, pudéssemos 

modificar, acrescentar informações e explicações aos conteúdos que desencadeassem dúvidas 

aos participantes.  

As entrevistas foram separadas em grupos das seguintes faixas etárias: 15 a 35 anos, 36 a 

56 anos, 57 a 65 anos e, por fim, os com mais de 65 anos. Portanto, o trabalho constituiu-se de 

40 entrevistas, sendo que, para cada grupo etário foram entrevistadas 10 pessoas, isto é, 10 

entrevistados com idade entre 15 e 35; 10 entrevistados com idades de 36 a 57; 10 entrevistados 

com idades de 57 a 65 anos; e 10 entrevistados com mais de 65 anos. Além de perguntas 

referentes às denominações dos logradouros, os participantes também deveriam informar, caso 

desejassem se identificar, a ocupação, a escolaridade, o sexo e se sempre moraram no mesmo 

bairro, em caso negativo, eles deveriam indicar o(s) outro(s). 

Além do levantamento e da análise dos dados coletados por meio de questionários pré-

estruturados, empregamos a metodologia da Antropologia Linguística, que se assenta na crença 

da necessidade do estabelecimento de uma relação de espontaneidade entre pesquisador e 

informante, o que se dá mediante conversas mais dinâmicas, abertas e acessíveis, realizadas via 

áudios de aparelhos eletrônicos e chamada telefônica.  

Em alguns casos, a partir do comando de relaxamento do isolamento social pelo órgão 

responsável, em acordo com os entrevistados, foi possível efetuar as entrevistas de forma 

presencial, respeitando todas as medidas protetivas e sanitárias de combate à Covid-19. 

Simultaneamente, como forma de proteger o bem-estar das pessoas envolvidas na 

pesquisa, os entrevistados receberam um Termo de Consentimento com esclarecimentos acerca 
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dos objetivos e dos procedimentos da pesquisa, que foi assinado por eles. Ademais, o projeto 

da pesquisa foi cadastrado e submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP74, que emitiu o 

parecer favorável à realização. 

Em posse de alguns dados, iniciamos a confecção das fichas lexicográfico-toponímicas e 

históricas, visitando os bairros sempre que necessário para a complementação de informações 

pendentes. Isto posto, procedemos à redação de textos dissertativos que reproduziram as 

informações contidas nas fichas.  

Posteriormente, analisamos documentos emitidos no período da nomeação dos arraiais, 

procurando por informações que possibilitassem a compreensão da motivação da escolha de 

seus nomes, além de verificar a ocorrência de variação linguística nos designativos. 

Nesse sentido, a partir do exame dos topônimos buscamos apontar possíveis vinculações 

que pudessem estar relacionadas com a motivação toponímica, como à igreja católica, a eventos 

históricos e de cunho social e à configuração geográfica do referente, com a finalidade de 

responder a questionamentos, como: 

i) O morador conhece a origem do nome do seu bairro? 

ii) Quem denominou esse bairro?  

iii) Quais foram as personalidades homenageadas cujos nomes designaram locais 

públicos?  

iv) Qual a relação dessa pessoa homenageada com a comunidade?  

v) Qual o envolvimento dos moradores na denominação? 

vi)  E que papel tem a memória nessas denominações?  

vii) A escolha do nome de logradouro segue um padrão? 

viii) O que a comunidade sabe sobre a pessoa homenageada? 

Assim, procuramos verificar a natureza da motivação da escolha dos designativos, isto é, 

se era pautada na subjetividade coletiva ou se se tratava de interesse político, por exemplo. Para 

isso, procuramos por biografias e documentos que registrassem as ações desenvolvidas na 

comunidade pelas pessoas que tiveram o seu nome designando o bairro, buscando refletir e 

responder aos questionamentos levantados. Ademais, ao analisarmos as respostas, com base 

nas informações coletadas por meio das entrevistas com moradores, pretendeu-se mostrar a 

importância que o nome dos lugares possui, tendo em vista que os topônimos podem contribuir 

com a formação do cidadão ao manifestar aspectos socioculturais de determinados grupos.  

 
74 Número do CAAE: 35500820.2.0000.5150. Aprovado em 27/10/2020. 
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Nessa perspectiva, tivemos como objetivo geral resgatar parte da memória cultural da 

cidade de Ouro Preto – MG por meio da pesquisa linguística com enfoque no léxico toponímico 

urbano.  

Assim, os objetivos específicos foram: 

a) Realizar um levantamento de todos os bairros de Ouro Preto; 

b) Verificar os bairros formados a partir dos primeiros núcleos de população; 

c) Recuperar a história dos personagens que nomeiam esses bairros;  

d) Realizar entrevistas com os moradores dos bairros, primeiramente enfocando os 

mais idosos e, depois, variando a faixa etária a fim de confrontar as informações e 

observar o embate geracional quanto às informações. Ou seja, verificar em que 

medida as informações referentes aos lugares onde vivemos fazem parte do 

conhecimento dos moradores, sobretudo dos mais jovens. Assim, por meio do 

resgaste cultural e, ao considerar que os mais velhos ajudaram na construção da 

cultura e da história, enfatizamos também a importância de valorizarmos as pessoas 

mais idosas. 

e) Conhecer a motivação da escolha dos topônimos; 

f) Relacionar e descrever esses topônimos por meio de fichas lexicográfico-

toponímicas. 

 

3.1 Constituição do corpus 

 

Ouro Preto possui o Plano Diretor – lei municipal que organiza o crescimento e o 

funcionamento da cidade, criado em 1996 e revisto em 2006 e 2011 – e, conforme esse 

instrumento utilizado para nortear o desenvolvimento urbano, foram adotados nove eixos de 

planejamento, visando “otimizar o processo de revisão a partir de uma espacialização que leva 

em conta a morfologia urbana e os vetores de crescimento no Município de Ouro Preto.”75 O 

Plano Diretor visa à melhoria da cidade por meio de discussões que apontam soluções para o 

dia a dia da comunidade. Embora esse documento compreenda a sede e os distritos com as ruas 

e bairros, bem como os rios e parques circunscritos e que circundam a região no que diz respeito 

à infraestrutura, transporte público, saneamento, entre outros; nele só foi localizada a 

delimitação dos distritos, visto que a sede só teve seus bairros demarcados oficialmente e 

divulgados em 14 de julho de 2021. 

 
75 Plano Diretor, 2021. Disponível em: <https://planodiretor.ouropreto.mg.gov.br/>. Acesso em 06 de ago. de 

2021. 
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Portanto, só a partir do acesso ao “Memorial Descritivo dos Bairros de Ouro Preto” junto 

com o “Mapa dos Bairros do Distrito Sede” obtivemos a informação de que a cidade possui 39 

bairros. Desses, delimitamos 10 para a presente pesquisa, tendo como critério aqueles 

constituídos a partir dos primeiros núcleos de povoamento que se formaram com a descoberta 

e exploração aurífera da região. Assim, mais uma vez, trazemos os nomes dos bairros 

analisados: Alto da Cruz, Antônio Dias, Cabeças, Morro da Queimada, Morro Santana, Morro 

São João, Pilar, Rosário, Padre Faria e Taquaral. 

A partir dessa seleção, foram realizadas pesquisas em documentos e bibliografias a 

respeito dos topônimos, e fomos a campo a fim de angariarmos informações in loco, como 

entrevistas orais (após a flexibilização do isolamento social), registros escritos em placas que 

contêm informações históricas presentes nos monumentos e prédios históricos da cidade, visto 

que os arquivos e museus continuam fechados, atendendo às medidas restritivas de combate ao 

coronavírus associadas à visitação. 

Com todas as informações agregadas, foram confeccionadas as fichas lexicográfico-

toponímicas de cada bairro. Dessa forma, na próxima seção, apresentamos o modelo de ficha 

utilizado em que foram divulgadas as informações sobre os topônimos. Nas seções adiante, 

discorremos sobre as fichas lexicográfico-toponímicas, discutimos sobre a classificação 

toponímica e apresentamos a classificação taxonômica conforme a natureza do topônimo, com 

base em Dick (1990) distribuídas de forma sintética em dois quadros: natureza física e natureza 

antropocultural, além disso, apresentamos a classificação dos antropotopônimos de acordo com 

a proposta de Faria (2017). 

 

3.2 Fichas lexicográfico-toponímicas 

 

Por meio de fichas lexicográfico-toponímicas foram catalogados e classificados, 

conforme a taxonomia proposta por Dick (1990), os dez topônimos que constituem o corpus 

desta pesquisa bem como o topônimo Ouro Preto, de maneira que foram observadas as 

reminiscências lexicais e fenômenos linguísticos, como ortográficos, fonéticos e 

morfossintáticos.  

Para cada nome de bairro e para Ouro Preto foi construída uma ficha lexicográfica, que, 

conforme Seabra (2004, p.47), “pode ser descrita como um conjunto estruturado de informações 

sobre um topônimo, objetivando explicitá-lo e classificá-lo”. 

Ainda a respeito da ficha lexicográfico-toponímica, conforme Dick (1990, p.20), 
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A anotação dos nomes em fichas lexicográficas padronizadas [...] constituem as etapas 

prévias de um conjunto de fases subsequentes (quantificação dos topônimos e das 

taxionomias; estudo linguístico dos sintagmas toponímicos: etimologia, estrutura 

morfológica, sufixação, derivação; conjuntos antroponímicos e especificações); 

entradas lexicais; deslocamentos de topônimos de um acidente para outro; história dos 

municípios e origem dos nomes; estabelecimento de áreas toponímicas locais e 

regionais. 

A ficha lexicográfico-toponímica representa um instrumento que norteia a pesquisa, pois 

possibilita identificar o signo toponímico, levando em consideração a sua motivação formadora, 

que pode estar relacionada à caracterização físico-geográfica do local ou a substratos culturais, 

entre outros.  

Dick (1990, p.20) defende a utilização das fichas padronizadas, visto que elas   

[...] constituem as etapas prévias de um conjunto de fases subsequentes (quantificação 

dos topônimos e das taxeonomias; estudo linguístico dos sintagmas toponímicos: 

etimologia, estrutura morfológica, sufixação, derivação; conjuntos antroponímicos e 

especificações); entradas lexicais; deslocamentos de topônimos de um acidente para 

outro; história dos municípios e origem dos nomes; estabelecimento de áreas 

toponímicas locais e regionais. 

Desse modo, a ficha contém tanto elementos linguísticos como elementos históricos, 

geográficos, taxonômicos (natureza física ou antropocultural), etimológicos, entre outros. 

Conforme aponta Andrade a respeito da ficha [...] é de grande relevância para os resultados da 

pesquisa, uma vez que, ao identificarem-se os signos motivadores, suas origens e sua evolução 

toponímica, resgatam-se os valores inseridos na base histórico-social da região estudada”.  

A partir disso, construímos o nosso próprio modelo de ficha lexicográfica toponímica, 

com o intuito de apresentar e analisar sistematicamente os topônimos, de acordo com os 

objetivos da pesquisa, quanto à estrutura morfológica, à classificação taxonômica, à motivação 

toponímica e à ocorrência de variação nos nomes. Além disso, foram descritos o conhecimento 

enciclopédico e o resgate memorialístico oral sobre cada um dos topônimos, coletados por meio 

das entrevistas. 

A ficha foi elaborada com base no modelo sugerido por Dick (1990), com alguns 

ajustamentos, conforme os interesses da pesquisa. 

Assim, Ouro Preto e os topônimos ouro-pretanos foram divulgados em fichas 

lexicográfico-toponímicas, conforme modelo representado na Figura 7. 

 

Ficha nº: 

Topônimo: 

Natureza: 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: 
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Classificação taxonômica e sua justificativa: 

Motivação toponímica: 

Variação: 

Conhecimento enciclopédicas: 

Resgate memorialístico oral: 

Fonte: 

Figura 7 – Modelo de ficha lexicográfica toponímica 
Fonte: Dick (1990), porém adaptado. 

 

Na composição da ficha, temos 10 itens: o primeiro item, no topo, é o número da ficha; o 

segundo é o topônimo propriamente dito – nome do bairro – presente no dia a dia dos moradores 

da comunidade, nas correspondências e no Memorial Descritivo dos Bairros de Ouro Preto – 

MG; o terceiro item é a natureza do topônimo (física ou antropocultural); no quarto item, tem-

se a estrutura morfológica, isto é, a identificação da classe gramatical, do gênero e do número 

de cada um dos topônimos com base em Seabra (2004) e Carvalho (2014); o quinto item trata 

da classificação taxonômica e sua justificativa, com base no modelo proposto por Dick (1990); 

o sexto item traz a motivação toponímica para a escolha do nome do bairro; o sétimo item está 

relacionado à ocorrência de variação do nome do bairro no decorrer do tempo, pois eles podem 

ter tido outras denominações anteriormente; o oitavo traz as informações enciclopédicas; no 

nono, apresenta-se o relato sobre a origem e a história do nome dos bairros apresentados pelos 

entrevistados, o que foi transmitido via tradição oral, representando o resgate memorialístico, 

além disso, a identificação das entrevistas realizadas durante a pesquisa é feita com as letras 

iniciais do nome do informante, número da sequência da quantidade de entrevistas, o sexo e 

idade da pessoa entrevistada (ex.: MS3F70 – Maria Silva, entrevista 3, Feminino, 70 anos de 

idade); o último item da ficha, refere-se às fontes consultadas, das quais foram adquiridas as 

informações enciclopédias. 

Considerando-se a ocorrência do substantivo são (santo) na composição dos nomes de 

bairros, neste estudo, recorremos aos trabalhos de Carvalho (2014). Assim, conforme a autora, 

utilizamos a nomenclatura Qualificativo (QV) para indicar o substantivo ‘são’ na estrutura 

morfológica dos topônimos, desse modo, em nossa classificação, foram utilizados: 

1) Para nomes simples:  

a) Nm [Ssing] = Nome masculino [Substantivo singular]: João. 

b) Nf [Ssing] = Nome feminino [Substantivo singular]: Ana.  

2) Para nomes compostos: 
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a) NCm [Qv + Antrop (Pren)] = Nome Composto masculino [Qualificativo + 

Antropônimo (Prenome)]: São João.  

b) NCf [QV + Antrop (Pren)} = Nome Composto feminino [Qualificativo + 

Antropônimo (Prenome)]: Santa Maria 

c) NCf [Pron + Ssing] = Nome Composto feminino [Pronome + Substantivo 

singular]: Nossa Senhora. 

 

3.3 A classificação toponímica 

 

Para Dick (1990), o topônimo representa o vínculo entre o denominador e o objeto 

denominado, visto que, a partir desse produto, é possível recuperar a motivação semântica que 

influenciou o designador no ato da nomeação, considerando-se que a sua percepção estará 

registrada nos elementos linguísticos que constituem o topônimo.  

Conforme Dick (1990, p.61), 

É, pois, na realidade circundante, ou no chamado universo ambiental em que o homem 

se organiza, individual e comunitariamente, que se encontram as influências positivas 

ou negativas de sua própria experiência cultural, no mais amplo sentido. E é nessa 

mesma cadeia de possibilidades que os topônimos se estruturam e se distribuem em 

estratos de diversas naturezas. 

Por esse ângulo, conforme Sapir (1969), os meios físico e cultural orientam a constituição 

do acervo linguístico de uma sociedade, quando elementos do ambiente natural e sociocultural 

são percebidos por um grupo coletivo.  

Ao perceber, por meio de suas investigações que as classificações europeias e americanas 

não correspondiam à realidade brasileira, tendo em vista a diversidade de nomeações 

geográficas, Dick elaborou um modelo de classificação taxonômica, buscando abranger a 

terminologia da geografia brasileira. Assim, a autora publicou, em 1945, um modelo com 

dezenove taxes, organizadas a partir de um termo hiperônimo, isto é, termo genérico e o 

acréscimo do termo topônimo. Porém, esse quadro foi ampliado para vinte e sete taxes, em 

1980, sendo 11 de natureza física e 16 de natureza antropocultural, quando a autora defendeu a 

sua tese de doutorado intitulada “A motivação toponímica: Princípios teóricos e modelos 

taxonômicos”, junto à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo.  

A respeito das taxes, Dick (2007, p.142) as define 

[...] à maneira dos hiperônimos (termos redutores dos significados compreendidos nas 

expressões denominativas) ou arquilexemas, constituem-se em indicativos ou 



132 

marcadores semântico-terminológicos; têm a finalidade de, por meio de uma 

nomenclatura específica (termo genérico motivador, indicativo do campo semêmico 

determinativo, seguido da expressão topônimo), transmitir os vínculos causais que 

justificam a criação dos nomes de lugares.  

Assim, a classificação taxonômica apresentada por Dick compreende dois grupos: 11 

taxes de topônimos de Natureza Física e 16 taxes de topônimos de Natureza Antropo-Cultural. 

 

3.4 Taxonomia de natureza física 

 

1) Astrotopotônimos: topônimos relativos aos corpos celestes em geral. Ex.: Saturno 

(AH ES). 

2) Cardinotopônimos: topônimos relativos às posições geográficas em geral. Ex.: Lagoa 

do Sul. 

3) Cromotopônimos: topônimos relativos à escala cromática. Ex.: Serra Azul. 

4) Dimensiotopônimos: topônimos relativos às características dimensionais dos 

acidentes geográficos, como extensão, comprimento, largura, grossura, espessura, 

profundidade. Ex.: Igarapé Profundo (RO). 

5) Fitotopônimos: topônimos de índole vegetal, espontânea, em sua individualidade: 

Arroio Pinheiro (RS); em conjuntos da mesma espécie: Pinheiral (AH RJ); ou de 

espécies diferentes: Morro da Mata (MT), Caatinga (AH BA), Serra da Caatinga 

(RN); além de formações não espontâneas individuais: Ribeirão Café (ES) e em 

conjunto: Cafezal (AH PA). 

6) Geomorfotopônimos: topônimos relativos às formas topográficas: elevações 

(montanha: Montanhas, AH RN; monte: Monte Alto, AH SP; morro: Morro Azul, 

AH RS; colina: Colinas, AH GO; coxilha: Coxilha, AH RS) e depressões do terreno 

(vale: Vale Fundo, AH MG; baixada: Baixadão, AH MT), e às formações litorâneas 

(costa: Costa Rica, AH MT; cabo: Cabo Frio, AH RJ; angra: Angra dos Reis, AH RJ; 

ilha: Ilhabela, AH SP; porto: Porto Velho, AH RO). 

7) Hidrotopônimos: topônimos resultantes de acidentes hidrográficos em geral: água: 

Serra das Águas (GO), Água Boa (AH MG); rio: Riozinho (AH PI), Rio Preto 

(AHSP); braço: Braço do Norte (AH BA); foz: Foz do Riozinho (AH AM). 

8) Litotopônimos: topônimos de índole mineral, relativos também à constituição do 

solo, representados por indivíduos: barro: Lagos do Barro (BA); barreiro: Córrego 

do Barreiro (AM); tijuco: Tijuco Preto (AH SP); ouro: Arrio do Ouro (RS); conjunto 

da mesma espécie: Córrego Tijucal (SP), ou de espécies diferentes: Minas Gerais 

(AH MG), Cristália (AH MG), Pedreiras (AH MG). 

9) Meteorotopônimos: topônimos relativos a fenômenos atmosféricos: vento: Serra do 

Vento (PB), Ventania (AH SP), Botucatu (AH SP); neve: Riacho das Neves (BA); 

chuva: Cachoeira da Chuva (RO), Cachoeira do Chuvisco (MT), Chuva (AH MG); 

trovão: Trovão (AH AM), Cachoeira Trovoada (PA). 

10) Morfotopônimos: topônimos que refletem o sentido de forma geométrica. Ex.: Curva 

Grande (AH AM), Ilha Quadrada (RS), Lagoa Redonda (BA), Triângulo (AH MT). 



133 

11) Zootopônimos: topônimos de índole animal, representados por indivíduos 

domésticos: boi: Rio do Boi (MG) e não domésticos: onça: Lagoa da Onça (RJ); e da 

mesma espécie em grupos: boiada: Ribeirão da Boiada (SP), Vacaria, (AH RS), 

Tapiratiba (AH SP).  

 

3.5 Taxonomias de natureza antropocultural 

 

1) Animotopônimos ou nootopônimos: topônimos relativos à vida psíquica, à cultura 

espiritual, abrangendo a todos os produtos do psiquismo humano, cuja matéria-prima 

fundamental, e em seu aspecto mais importante como fato cultural, não pertence à 

cultura física: vitória: Vitória (AH CE); triunfo: Triunfo (AH AC); saudade: 

Cachoeira da Saudade (MT); feio: Rio Feio (SP). 

2) Antropotopônimos: topônimos relativos aos nomes próprios individuais: prenome: 

Abel 9 (AH MG), Benedito (igarapé, MT), Fátima (AHMT); hipocorístico: Bentinho 

(AH MG), Chiquita (ilha, MT), Nico (igarapé, AC); prenome + alcunha: Fernão 

Velho (AH AL); apelidos de família: Abreu (AH RS), Barbosa (arroio, RS); prenome 

+ apelido de família: Antônio Amaral (AH MG), Francisco Dantas (AH RN). 

3) Axiotopônimos: topônimos relativos aos títulos e dignidades de que se fazem 

acompanhar os nomes próprios individuais. Ex.: Presidente Prudente (AH SP), 

Doutor Pedrinho (AH SC). 

4) Corotopônimos: topônimos relativos aos nomes de cidades, países, estados, regiões 

e continentes. Ex.: Uruguai (AH MG), Europa (AH AC), Brasil (AH AM). 

5) Cronotopônimos: topônimos que encerram indicadores cronológicos, representados, 

em Toponímia, pelos adjetivos novo/nova, velho/velha. Ex.: Nova Viçosa (AH BA). 

6) Ecotopônimos: topônimos relativos às habitações de um modo geral. Ex.: Casa da 

Telha (AH BA), Ocauçu (AH SP). 

7) Ergotopônimos: topônimos relativos aos elementos da cultura material: jangada: 

Jangada (AH MT); relógio: Relógio (AH PR). 

8) Etnotopônimos: topônimos referentes aos elementos étnicos, isolados ou não: povos, 

tribos, castas: Guarani (AH PE), Chavantes (AH SP), Árabe (arroio, RS). 

9) Dirrematotopônimos: topônimos constituídos por frases ou enunciados linguísticos. 

Ex.: Há Mais Tempo (AH MA), Valha-me Deus (AH MA), Vai Quem Quer (igarapé, 

AM), Deus me Livre (AH BA). 

10) Hierotopônimos: topônimos relativos aos nomes sagrados de diferentes crenças: 

cristã, hebraica, maometana etc.: Cristo Rei (AH PR), Jesus (rio, GO), Alá (lago, 

AM), Nossa Senhora da Glória (AH AM); às efemérides religiosas: Natividade 

(AHGO), Natal (AH AC); às associações religiosas: Cruz de Malta (AH SC); aos 

locais de cultos: igreja: Serra da Igreja (PR); capela: Capela (AH AL), Capelazinha 

(AHMG).  

Os hierotopônimos podem apresentar, ainda, duas subdivisões: a) hagiotopônimos: 

topônimos relativos aos santos e santas do hagiológio romano: Ex.: São Joaquim de 
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Bicas (AH MG), Santa Bárbara (AH MG); b) mitotopônimos: topônimos relativos às 

entidades mitológicas: Ex.: Ribeirão do Saci (ES). 

11) Historiotopônimos: topônimos relativos aos movimentos de cunho histórico-social e aos 

seus membros, assim como às datas correspondentes. Ex.: Inconfidentes (AHMG), Rua 

Vinte e Um de Abril (SP), Rio 7 de setembro (MT). 

12) Hodotopônimos (ou Odotopônimos): topônimos relativos às vias de comunicação rural 

ou urbana. Ex.: Estradas (AH AM), Rua de Palha (AH BA), Córrego do Atalho (GO). 

13) Numerotopônimos: topônimos relativos aos adjetivos numerais. Ex.: Três Corações 

(AH MG), Duas Pontes (AH RO). 

14) Politopônimos: topônimos constituídos pelos vocábulos “vila”, “aldeia”, “povoado”, 

“arraial”. Ex.: Rio da Cidade (RJ), Serra da Aldeia (PB), Arraial (AH BA), Tabapuã 

(AH SP). 

15) Sociotopônimos: topônimos relativos às atividades profissionais, aos locais de trabalho 

e aos pontos de encontro dos membros de uma comunidade (largo, pátio, praça). Ex.: 

Serra dos Tropeiros (MG), Córrego do Engenho Novo (MG). 

16) Somatotopônimos: topônimos empregados em relação metafórica às partes do corpo 

humano ou do animal. Ex.: Cotovelo (AH MG), Pé de Galinha (AH BA), Rio da Mão 

Esquerda (AL). 

Com base nas taxes propostas por Dick, as informações referentes às classificações 

taxonômicas foram sintetizadas, de acordo com a natureza (física ou antropocultural), e estão 

apresentadas nos Quadros 1 e 2.  

 

Quadro 1 – Classificação taxonômica dos topônimos de Natureza Física 

Categoria Descrição 

Astrotopônimos Topônimos relativos aos corpos celestes em geral 

Cardinotopônimos Topônimos relativos às posições geográficas em geral 

Cromotopônimos Topônimos relativos às escalas cromáticas 

Dimensiotopônimos 
Topônimos relativos às dimensões dos acidentes geográficos: extensão, 

comprimento, largura, grossura, espessura, altura e profundidade 

Fitotopônimos Topônimos relativos aos vegetais  

Geomorfotopônimos 

Topônimos relativos às formas topográficas: elevações, montanhas, 

montes, morros, colina, depressões de terrenos, costa, cabo, angra, ilha, 

porto 

Hidrotopônimos Topônimos relativos a acidentes hidrográficos: água, rio, córrego, foz 

Litotopônimos Topônimos relativos aos minerais e à constituição do solo 

Meteorotopônimos Topônimos relativos aos fenômenos atmosféricos: vento, chuva, trovão 

Morfotopônimos Topônimos relativos às formas geométricas 

Zootopônimos Topônimos relativos aos animais 

Fonte: Silva e Oliveira (2012). 
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Quadro 2 – Classificação taxonômica dos topônimos de Natureza Antropocultural 

Categoria Descrição 

Animotopônimos ou 

Nootopônimos 

Topônimos relativos à vida psíquica, à cultura espiritual: vitória, saudade, 

belo, feio 

Antropotopônimos 

Topônimos que dizem respeito a nomes próprios individuais: prenome, 

hipocorístico, prenome mais alcunha, apelido de famílias e prenome mais 

apelidos de família 

Axiotopônimos 
Topônimos relativos aos títulos e dignidades que acompanham nomes 

próprios individuais 

Corotopônimos 
Topônimos relativos aos títulos e dignidades que acompanham nomes 

próprios individuais 

Cronotopônimos 
Topônimos relativos aos indicadores cronológicos, representados pelos 

adjetivos novo, nova, velho, velha 

Ecotopônimos Topônimos relativos às habitações em geral 

Ergotopônimos Topônimos relativos aos elementos da cultura material 

Etnotopônimos 
Topônimos relativos aos elementos étnicos, isolados ou não: povos, tribos, 

castas 

Dirrematopônimos Topônimos constituídos de frases ou enunciados linguísticos 

Hierotopônimos 
Topônimos relativos a nomes sagrados de crenças diversas, a efemérides, 

religiosas, a associações e a locais de culto 

Hagiotopônimos Hierotopônimos relativos a nomes de santos da Igreja Católica Romana 

Mitotopônimos Hierotopônimos relativos a entidades mitológicas 

Historiotopônimos 
Topônimos relativos aos movimentos de cunho histórico, seus membros e 

às datas comemorativas 

Hodotopônimos Topônimos relativos às vias de comunicação 

Numerotopônimos Topônimos relativos aos numerais 

Poliotopônimos 
Topônimos construídos com os vocábulos vila, aldeia, cidade, povoação, 

arraial 

Sociotopônimos 
Topônimos relativos às atividades profissionais, aos locais de trabalho e 

aos pontos de encontro da comunidade, aglomerados humanos 

Somatopônimos 
Topônimos relativos metaforicamente às partes do corpo humano ou 

animal 

Fonte: Silva e Oliveira (2012). 
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3.6 Classificação dos antropotopônimos 

 

Para os antropotopônimos, Dick (1990) considera as seguintes classificações: 

antropotopônimos, que são os relativos aos nomes próprios individuais, sem títulos ou qualquer 

outra identificação; axiotoptônimos, são aqueles topônimos relativos aos títulos e dignidades 

de que se fazem acompanhar os nomes próprios individuais; e os historiotopônimos, são aqueles 

relativos aos movimentos de cunho histórico-social e aos seus membros, assim como às datas 

correspondentes.  

Contudo, Faria (2017) propõe, em sua tese de doutoramento, uma nova distribuição para 

esses topônimos, que se referem a nomes de pessoas, a saber: os antropotopônimos, os antropo-

axiotopônimos, os antropo-historiotopônimos e os antropo-axio-historiotopônimos. 

Segundo a autora, em relação aos antropotopônimos, “para esses não haveria inovação 

em relação à teoria de Dick (1990), ou seja, essa taxe remete aos nomes de pessoas que se 

tornaram topônimos”; para os antropo-axiotopônimos, Faria (2017, p.109) justifica a subdivisão 

por considerar que “[...] não podemos nos esquecer do nome da pessoa, pois é um indivíduo 

homenageado, juntamente com o título recebido [...]”.  

Assim, tomamos como exemplo de antropo-axiotopônimo e assumimos a classificação 

proposta por Faria (2017) ao considerarmos o topônimo Padre Faria, que compõe o corpus desta 

pesquisa. Desse modo, o padre João de Faria Fialho é homenageado, visto que seu nome foi 

usado para a denominação do logradouro. Assim, além de se tratar de um antropotopônimo, por 

conter o título eclesiástico “padre” é também um axiotôponimo, portanto, nós o classificamos 

como Antropo-axiotopônimo.  

Conforme Faria (2017, p.109), o antropo-historiotopônimo é um antropotopônimo que, 

além de homenagear uma pessoa, “homenageia também o papel histórico exercido por ela”, 

assim, temos como exemplo, a praça central de Ouro Preto, que recebeu o nome de Tiradentes, 

em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier. Por fim, os antropo-axio-historiotopônimos 

são antropotopônimos, pois refere-se à pessoa, são axiotopônimos em razão de serem 

acompanhados por título e, ainda, são historiotopônimos, “pois têm seus nomes registrados na 

história do país”. Assim, são classificados os logradouros que homenageiam, por exemplo, a 

avenida Presidente Juscelino Kubitschek. 

No próximo capítulo, analisamos e discutimos a respeito das informações contidas nas 

fichas. Além disso, trouxemos nossas considerações quanto a análise das entrevistas com os 

moradores e, em seguida, divulgamos as fichas lexicográfico-toponímicas. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos e analisamos descritivamente os topônimos que integram 

os corpora desta pesquisa. Em seguida, divulgamos as fichas lexicográfico-toponímicas 

construídas para cada um dos 10 topônimos pesquisados, como também para o topônimo Ouro 

Preto.  

As fichas lexicográfico-toponímicas permitiram sistematizar as informações com vistas 

as análises quantitativas e qualitativas que se seguem. Posteriormente à constituição dos dados, 

realizou-se a análise linguística, a classificação toponímica e as investigações enciclopédicas 

sobre os logradouros, além de registrada a motivação toponímica e o resgate memorialístico 

oral por meio das entrevistas com moradores da cidade. Assim, conforme dito, realizou-se 

análises tanto quantitativas quanto qualitativas dos dados provenientes das 10 fichas sobre os 

nomes dos bairros ouro-pretanos. Em seguida, procedemos ao exame dos dados constitutivos 

das fichas. 

Os topônimos analisados, presentes na sincronia atual, estão relacionados a seguir. 

1. Alto da Cruz 

2. Antônio Dias 

3. Cabeças 

4. Morro da Queimada 

5. Morro São João 

6. Morro Santana 

7. Padre Faria 

8. Pilar  

9. Rosário  

10. Taquaral  

Inventariados os topônimos, procedemos com as análises. Dos 10 bairros estudados, cinco 

deles são classificados como de natureza antropocultural, a saber: Antônio Dias, Cabeças, 

Padre Faria, “Pilar” (Nossa Senhora do Pilar) e “Rosário” (Nossa Senhora do Rosário); os 

outros cinco, de natureza física: “Alto da Cruz”, “Morro da Queimada”, “Morro São João”, 

“Morro Santana” e “Taquaral”. 
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Mais do que um rol de palavras, o léxico de uma língua está imbricado na cultura, assim, 

por meio dele o sujeito materializa a realidade. Ao considerarmos que a investigação dos nomes 

próprios de lugares permite apreender a percepção do(s) designador(es) em relação a 

configuração geográfica, ao surgimento e desenvolvimento do núcleo populacional em que ele 

habita, à formação da paisagem urbana e à transformação da sociedade; a relação estabelecida 

entre o homem e o meio em que está inserido é projetada no nome dado a um lagar. De acordo 

com Andrade (2017, p.145), “O nome de lugares expressa, diretamente, relações entre o homem 

e espaço geográfico, uma vez que o ato de nomear é essencialmente humano, estabelece vínculo 

social e cultural, diretamente ligado à ocupação, posse e conhecimento do local ou área 

nomeada”. 

À vista disso, a toponímia fornece pistas para a descoberta de aspectos históricos, 

geográficos, culturais e sociais de uma determinada época, bem como dos processos políticos, 

administrativos e econômicos que forjaram uma determinada sociedade, de maneira que eles 

podem ser recuperados por meio do estudo dos topônimos. 

No que diz respeito às motivações nominativas dos 10 topônimos ouro-pretanos, quanto 

aos de natureza antropocultutal, dois homenageiam pessoas envolvidas com a descoberta da 

região e dos terrenos auríferos, são eles: Antônio Dias e Padre Faria; dois remetem à fé católica 

dos denominadores: Pilar (Nossa Senhora do Pilar) e Rosário (Nossa Senhora do Rosário); e o 

Cabeças diz respeito à localização, ou seja, a posição de entrada à Vila.  

Quanto aos outros cinco topônimos classificados como de natureza física, temos: o Alto 

da Cruz localizado na região mais alta do arraial do Padre Faria, onde foi fixada uma cruz; o 

Taquaral, que alude às fazendas de taquaras que existiam no lugar; Morro da Queimada, que 

recebeu tal designativo em razão do incêndio e demolição ocorridos no antigo arraial do Ouro 

Podre ou Morro do Pascoal; Morro São João e Morro Santana são colinas  que correspondem, 

respectivamente, às homenagens a São João Batista e à Santa Ana.  

Além disso, temos o caminho denominado Lages ou Lajes, que diz respeito ao quartzo 

encontrado no lugar e era usado nas edificações das residências, calçamentos e templos. Para 

alguns moradores, esse logradouro é considerado como bairro, porém, de acordo com o autor 

do projeto de lei (sobre o qual tratamos no capítulo 3 – Procedimentos Metodológicos), que 

propôs a delimitação oficial desses logradouros, para ser considerado bairro existe alguns 

critérios, sendo um deles, o número mínimo de moradias no local, o que não corresponde à 

realidade desse logradouro. Para outros, a localidade pertence ao Centro da cidade, assim, é 

possível perceber por parte dos moradores um certo orgulho por morar em um bairro 

pertencente ao Centro histórico da cidade. 
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Ao considerarmos a mesma proporção de topônimos de natureza física, que diz respeito 

à topografia da cidade, constituída por colinas e elevações do terreno e antropocultural, cuja 

maioria se refere a nomes de santos católicos, presume-se que o responsável ou os responsáveis 

pelas denominações atribuídas aos lugares foi/foram motivado(s) pelo que percebia no entorno, 

bem como pelos artefatos de sua fé e de sua religião, sendo essas as principais influências na 

escolha dos topônimos oriundos dos arraiais formados nas terras recém-descobertas.  

No que concerne à classificação taxonômica, conforme a proposta de Dick (1990), o 

topônimo Antônio Dias é um antropotopônimo por se tratar de um nome próprio individual de 

pessoa; com base também em Dick (1990), o Padre Faria é um axiotôponimo, visto que o 

primeiro elemento da composição é o considerado para fins de classificação. Todavia, Faria 

(2017) propõe novas classificações toponímicas, a saber: os antropo-axiotopônimos e os 

antropo-axio-historiotopônimos. Nas palavras da autora: 

Consideramos que todos os indivíduos que se incluem nas taxionomias de 

axiotopônimos e parte dos historiotopônimos – topônimos que destacam pessoas que 

receberam títulos e que possuem reconhecimento local, regional, nacional ou 

internacional – antes de serem reconhecidos como autoridades ou históricos, foram 

cidadãos comuns que tiveram seus nomes registrados em pia batismal e em cartório 

(FARIA, 2017, p.109).  

Ao justificar sua proposta, Faria (2017) defende “[...] que não podemos nos esquecer do 

nome da pessoa, pois é um indivíduo homenageado, juntamente com o título recebido”. 

(FARIA, 2017, p.109). Ao considerarmos a possibilidade de ampliação das taxonomias, a fim 

de que a classificação atribuída possa corresponder de forma mais precisa à categorização do 

topônimo estudado, apoiamo-nos em Faria (2017). Assim, optamos por classificar o topônimo 

Padre Faria como um antropo-axiotopônimo, isto é, além de ser um antropotopônimo – João 

de Fialho Faria –, é axiotôponimo, pois contém o título eclesiástico: padre. 

Além disso, os topônimos Pilar (Nossa Senhora do Pilar) e Rosário (Nossa Senhora do 

Rosário) são classificados, segundo Dick (1990), como hierotopônimos, visto que eles são 

relativos aos nomes sagrados da crença cristã, isto é, referem-se às manifestações de Nossa 

Senhora. Entretanto, conforme Carvalho (2014), tendo em vista que a classificação taxonômica 

“oferece a possibilidade do encaixamento dos topônimos em toda a amplitude de significação, 

na medida em que podem ser classificados de acordo com a objetividade (natureza física) e com 

a subjetividade (natureza antropocultural)”. Desse modo, de acordo com a autora, as 

taxonomias “foram formuladas levando em conta a realidade brasileira, permitindo, pois, uma 

expansão classificatória, conforme as necessidades do pesquisador e o contexto onde o 

topônimo pesquisado se encontra inserido” (CARVALHO, 2014, p.86). 
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A partir disso, Carvalho (2014) propôs nova subdivisão à classificação dos 

hierotopônimos, e propõe que os hagiotopônimos que se referem à devoção mariana tenham a 

subclassificação mariotopônimos. Na figura 8, apresentamos tal classificação: 

 

 

Figura 8 – Mariotopônimos. 
Fonte: Carvalho (2014, p.89). 

 

Entretanto, Carvalho e Seabra (2018) indicam uma reorganização do esquema 

apresentado na figura 8, em razão de as invocações à Nossa Senhora não serem formadas pela 

estrutura linguística dos hagiotopônimos, isto é, qualificativo são/santo/santa junto ao 

antropônimo (prenome), desse modo, as autoras defendem que, assim como os mitotopônimos 

e os hagiotopônimos, os mariotopônimos constituem umas das subdivisões das taxes dos 

hierotopônimos, conforme representados na figura 9, a seguir: 

 

  

Figura 9 – Mariotopônimos como subclassificação dos hierotopônimos. 

Fonte: Carvalho e Seabra (2018 – ADAPTADO). 
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Em consonância com a proposta de Carvalho e Seabra (2018), os topônimos Pilar e 

Rosário, selecionados nesta pesquisa, foram classificados como mariotopônimos por 

expressarem invocações à Virgem Maria.  

Os rudimentos religiosos são bastante expressivos na toponímia ouro-pretana, ao 

considerarmos que apesar de os topônimos Morro Santana e Morro São João serem 

classificados como geomorfotopônimos, visto que eles têm o termo “morro” como o primeiro 

elemento formante, o segundo componente de ambos é concernente à crença religiosa: 

‘Santana’ e ‘São João’. 

O bairro Morro da Queimada, que forma a tríade dos geomorfotopônimos, passou a ser 

assim denominado após o incêndio e a demolição, a mando do Conde de Assumar, das 

propriedades dos participantes da Sedição de 1720 e, principalmente, de Pascoal da Silva 

Guimarães, português que ocupou o local e se enriqueceu com uma técnica de extração do ouro 

na Serra da Vila. Inicialmente, o local era conhecido como ‘Morro do Ouro Podre’ ou ‘Morro 

do Pascoal Silva’, na primeira década do século 18. Conforme Vasconcelos (1974), a primeira 

designação foi dada pelos mineradores ao verem o funcionamento da técnica de talho aberto, 

disseminada por Pascoal da Silva Guimarães, que consistia na projeção de água corrente sobre 

valas abertas pelos escravizados, de modo a impulsionar a lama aurífera para os corredores, 

dando a impressão de se tratar de um ouro podre, solto. Essa técnica permitiu o avanço da área 

explorada e transformou a região na principal zona de mineração de Vila Rica, o que contribuiu 

para o rápido enriquecimento de Pascoal da Silva Guimarães, cujo poder adquirido corroborou 

o uso do seu nome para a referenciação do local, isto é, Morro do Pascoal Silva. Entretanto, a 

Metrópole Portuguesa não estava satisfeita com a circulação e o comércio do ouro na região e, 

assim, passou a intensificar a cobrança do imposto chamado quinto do qual era extraído 20% 

do ouro para a Coroa por meio das Casas de Fundição, onde o metal era transformado em barra 

com a finalidade de evitar o contrabando. Assim, formou-se um protesto coletivo em que 

Pascoal da Silva Guimarães foi tido como um dos cabeças do motim, o resultado desses 

conflitos foi a queima das propriedades do revoltante. E, assim, o local passou a ser conhecido 

como ‘Morro da Queimada’. 

Por fim, o topônimo Taquaral alude às fazendas de taquaras que existiam no local, usadas 

para fins artesanais como nas edificações do povoado. 

Em relação à estrutura morfológica desses topônimos, apenas um é classificado como 

elemento simples: o Cabeças; oito são classificados como elementos compostos: Alto da Cruz, 

Antônio Dias, Morro da Queimada, Morro Santana, Morro São João, Padre Faria, Nossa 
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Senhora do Pilar e Nossa Senhora do Rosário; e um composto híbrido: o Taquaral, já que é 

formado pela língua indígena taqua + o sufixo do português -al. 

Como se percebe, o exame dos topônimos selecionados para este estudo reflete o contexto 

histórico-cultural da formação do território ouro-pretano, descoberto em fins do século XVII. 

A presença indígena, a ocupação por bandeirantes paulistas e os processos colonizatórios 

oriundos da imigração de portugueses podem ser vistos na nomeação dos lugares, como capelas, 

igrejas, praças, pontes, travessas, largos, alamedas, becos, córregos, rios, fazendas, sobretudo 

dos arraiais que se transformaram em bairros. Com base nesses dados, elaboramos a tabela 1. 

 

Tabela 1 – Síntese dos 10 nomes de bairros antigos de Ouro Preto-MG quanto à natureza dos 

topônimos e a classificação taxonômica 

Topônimos de natureza antropocultural 

(total de 5) 

Topônimos de natureza física 

(total de 5) 

1 Antropotopônimo 

Antônio Dias 

1 Antropo-axiotopônimo 

Padre Faria 

2 Mariotopônimos 

Pilar  

Rosário  

1 Somatotopônimo 

Cabeças 

1 Dimensiotopônimo 

Alto da Cruz 

1 Fitotopônimo 

Taquaral 

3 Geomorfotopônimos 

Morro da Queimada 

Morro São João 

Morro Santana 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme a tabela 1, em se tratando dos topônimos selecionados nesta pesquisa, quanto 

à natureza das nomeações, tem-se a mesma proporção de natureza física e antropocultural. 

Quanto à classificação toponímica, sobressaem os geomorfotopônimos seguido dos 

mariotopônimos. 

Esses dados geraram o gráfico 1 e o gráfico 2 representados a seguir.  
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Gráfico 1 – Influência nas nominações dos 10 topônimos de Ouro Preto – MG quanto à natureza – 

física e antropocultural. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 2 – Classificação taxonômica dos 10 topônimos de Ouro Preto – MG 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1 Análise das entrevistas com os moradores dos bairros 

 

Após a apresentação e algumas análises dos dados, nesta seção, discorremos a respeito 

do exame das entrevistas com moradores sobre o que sabem da origem e história dos nomes 

dos bairros.  

Primeiramente, conforme descrito nos Procedimentos Metodológicos (Capítulo 3), foi 

elaborado um questionário eletrônico, em que foram considerados os moradores que nasceram 

na cidade ou que residem nela, no mínimo, 15 anos, a fim de averiguarmos o que foi transmitido 

via tradição oral a respeito da ascendência e da história da denominação desses logradouros, 

com vistas a resgatar a memória cultural da cidade cujos idosos têm papel fundamental, o que 

foi possível perceber ao longo do estudo. 

Assim, conforme descrito, os entrevistados foram separados nas seguintes faixas etárias: 

15 a 35 anos, 36 a 56 anos, 57 a 65 anos e, por fim, pessoas com mais de 65 anos. Constitui-se 

o trabalho, portanto, de 40 entrevistas, sendo que, para cada grupo etário foram entrevistadas 

10 pessoas, isto é, 10 entrevistados com idade entre 15 e 35; 10 entrevistados com idades de 36 

a 56; 10 entrevistados com idades de 57 a 65 anos; e, por fim, 10 entrevistados com mais de 65 

anos. Além de perguntas referentes às denominações dos logradouros, os participantes também 

deveriam informar a ocupação, a escolaridade e se sempre moraram no mesmo bairro76.  

Por se tratar de uma cidade de relevância histórica para o país, pretendíamos responder à 

questão: os moradores conhecem a história do nome do bairro em que moram e dos nomes de 

outros bairros de sua cidade? Assim, buscamos registrar as respostas e observar quais 

informações e conhecimentos os moradores têm relativos aos bairros de sua cidade, de modo a 

apurar a importância da tradição oral, no sentido de como ela se mantém na memória de uma 

sociedade e a importância de ser transmitida a outras gerações. 

No preenchimento do questionário, o participante poderia se identificar, caso desejasse, 

com o nome completo; além disso, deveria marcar a opção correspondente a sua idade, a 

ocupação e a escolaridade. No caso em que as opções referentes à ocupação e escolaridade não 

lhe atendessem, poderia optar por “outro” e registrar, em seguida, a sua reposta. Com isso, 

pretendíamos verificar se esses elementos interferem nas respostas dos entrevistados. Na 

sequência, o informante deveria marcar a opção que corresponde ao tempo em que reside em 

Ouro Preto, além de registrar a alternativa referente ao fato de ter ou não morado em mais de 

um bairro da cidade. Por último, o entrevistado deveria responder se conhecem a história do 

 
76 Visando manter em sigilo e resguardar a identidade dos sujeitos da pesquisa, os entrevistados foram identificados 

pelas iniciais de seus nomes próprios. 
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nome do seu bairro e dos outros, que constituem os dados da pesquisa, em um espaço reservado 

para esse propósito. 

Assim, apresentamos os principais pontos que consideramos pertinentes embasados nas 

respostas dos entrevistados, de acordo com a divisão em faixa etária. Para cada grupo etário foi 

elaborado um quadro a fim de pontuar quantas pessoas conhecem ou não a origem e a história 

do nome do bairro onde moram e a dos outros bairros que fazem parte desta pesquisa. 

Apresentamos, também, em seguida, os gráficos gerados pelos dados de cada um dos quadros 

separados conforme a faixa etária dos participantes. 

a) 15 a 35 anos: além de variarem as idades entre 15 e 35 anos, esse grupo de 

participantes é composto desde estudantes do ensino médio a professores, entre 

outras ocupações. Das respostas obtidas, quatro são professores pós-graduados e seis 

estão matriculadas no ensino médio, sendo duas discentes do primeiro ano do ensino 

médio. 

Em relação às respostas: 

● Dos 10 informantes, nenhum deles respondeu às perguntas de forma integral, além 

disso, alguns marcaram a opção “não sei” para a história dos bairros Cabeças, Morro 

da Queimada e Taquaral. Um dos participantes associou o nome Cabeças à narrativa 

em que “Tiradentes teve a cabeça decapitada e exposta em um poste”; 

● Sobre os bairros Pilar, Rosário e Padre Faria, os sete entrevistados atribuíram a 

motivação da escolha dos nomes à religião católica, mas não souberam informar a 

história referente aos títulos de Nossa Senhora nem ao padre, ou seja, não sabem a 

razão das invocações à Nossa Senhora e quem foi o padre homenageado; 

● A respeito do bairro Morro Santana, seis informantes disseram que o nome se refere 

à mãe de Maria; 

● Em relação ao Morro São João, todos responderam que se trata de um santo da igreja 

católica, sendo que seis deles, ainda, acrescentaram que corresponde a São João 

Batista, visto que na história do Cristianismo existe outro santo muito conhecido, o 

São João Evangelista; 

● Quanto ao Antônio Dias, cinco associaram o nome ao “bandeirante que encontrou 

ouro na região” e cinco deixaram em branco; 

O quadro 3, que foi elaborado com base no registro das informações coletadas nas 10 

entrevistas com os participantes do Grupo: “15 a 35 anos”, reproduz as respostas de forma 

sintetizada.  
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Quadro 3 – Grupo “15 a 35” número de participantes que sabem sobre a origem e a histórica dos 

topônimos 

Natureza física Natureza antropocultural 

Alto da 

Cruz 

Morro da 

Queimada 

Morro 

S. João 

Morro 

Santana 
Taquaral 

Antônio 

Dias 
Cabeças 

Padre 

Faria 

N. S. 

do Pilar 

N. S. do 

Rosário 

2 1 8 8 1 6 2 7 7 7 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 3 – Grupo “15 a 35” número de participantes que sabem sobre a origem e a histórica dos 

topônimos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A partir dessas informações, é possível perceber que, sobre os topônimos de natureza 

física (Alto da Cruz, Morro da Queimada, Morro São João, Morro Santana e Taquaral) dos 10 

informantes, somente dois afirmaram que conhecem a história do nome Alto da Cruz; enquanto, 

apenas, um sabe sobre o topônimo Morro da Queimada e um conhece sobre o Taquaral; em 

contrapartida, todos os participantes informaram a respeito da denominação Morro São João; 

e seis afirmaram que conhecem a respeito do Morro Santana. 

Em relação aos topônimos de natureza antropocultural, dos 10 informantes, seis 

conhecem a história do topônimo Antônio Dias; dois conhecem a história do topônimo Cabeças 

e sete conhecem a história da denominação dos bairros Padre Faria, Pilar e Rosário. 

Assim, foi possível perceber que as pessoas que compõem esse grupo têm mais 

informações sobre os nomes associados à religião católica, em relação aos topônimos cuja 

natureza dos designativos é física. 

b) 36 a 56 anos: esse grupo é formado por pessoas com idades entre 36 e 56 anos. Todos 

os participantes possuem o ensino médio completo, sendo que três deles têm ensino 

superior. Quanto à ocupação, têm-se um técnico em Segurança do Trabalho, um 
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técnico metalúrgico, três vendedoras, uma pedagoga pós-graduada, uma professora 

da rede pública de ensino, duas “donas de casa” e uma psicóloga. 

Em relação às respostas: 

● Dos 10 informantes, nenhum deles respondeu às perguntas de forma integral; 

● Todas os informantes associaram os nomes dos bairros Pilar, Rosário, Morro 

Santana, Morro São João e Padre Faria à igreja católica; 

● Dois informantes, sendo uma pedagoga e um técnico metalúrgico responderam sobre 

a história dos nomes Cabeças e Taquaral, as demais deixaram em branco ou 

responderam “não sei”; 

● A respeito do bairro Morro Santana, seis informantes disseram que o nome se refere 

à mãe de Maria; 

● Em relação ao Morro São João, todos responderam que se trata de um santo da igreja 

católica, sendo que seis deles, ainda, acrescentaram que correspondia a São João 

Batista; 

● Quanto ao Antônio Dias, cinco associaram o nome ao “bandeirante que encontrou 

ouro na região” e cinco deixaram em branco; 

● Sobre o Alto da Cruz, três pessoas informaram se tratar de uma cruz no alto da colina 

presente no bairro. 

 

Quadro 4 – Grupo “36 a 51” número de participantes que sabem sobre a origem e a histórica dos 

topônimos 

Natureza física Natureza antropocultural 

Alto da 

Cruz 

Morro da 

Queimada 

Morro 

S. João 

Morro 

Santana 
Taquaral 

Antônio 

Dias 
Cabeças 

Padre 

Faria 

N. S. 

do Pilar 

N. S. do 

Rosário 

3 1 10 10 2 5 2 10 10 10 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 4 – Grupo “36 a 51” número de participantes que sabem sobre a origem e a histórica dos 

topônimos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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c) 57 a 65:  as pessoas que compõem esse grupo possuem idades que variam dos 57 aos 

65 anos, sendo, portanto, formado por donas de casa, professores, autônomos e 

vendedores, entre outras ocupações. Todas com ensino médio completo e cinco com 

o ensino superior. 

● Nenhuma das dez pessoas desse grupo respondeu a todas as perguntas; 

● Das 10 pessoas que compõem esse grupo, cinco responderam sobre a história dos 

nomes dos bairros Taquaral e Cabeças; 

● Todas os 10 participantes associaram os bairros Pilar, Rosário, Morro Santana, Alto 

da Cruz e Morro São João à igreja católica, além de comentarem que a motivação 

está relacionada à fé e devoção católica dos antigos moradores do Município; 

● Todas as 10 pessoas também associaram a motivação do nome do bairro Padre Faria 

à igreja católica e acrescentaram que foi um padre bandeirante que encontrou ouro 

no local. 

 

Quadro 5 – Grupo “+ de 65 anos” número de participantes que sabem sobre a origem e a histórica dos 

topônimos 

Natureza física  Natureza antropocultural 

Alto da 

Cruz 

Morro da 

Queimada 

Morro S. 

João 

Morro 

Santana 
Taquaral 

Antônio 

Dias 
Cabeças Padre Faria 

N. S. do 

Pilar 

N. S. do 

Rosário  

7 3 10 10 6 5 3 10 10 10 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 5 – Grupo “52 a 65” número de participantes que sabem sobre a origem e a histórica dos 

topônimos 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

d) + 65 (pessoas com mais de 65 anos). Nesse grupo tivemos 10 informantes com idades 

entre 66 e 92 anos, sendo duas pessoas com idade de 66 anos, uma com 67, uma com 

7%

3%

10% 10%

6%

5%

3%

10% 10% 10%

3%

7%

0 0

4%
5%

7%

0 0 0

Alto da

Cruz

Morro da

Queimada

Morro S.

João

Morro

Santana

Taquaral Antônio

Dias

Cabeças Padre

Faria

N. S. do

Pilar

N. S. do

Rosário

Sabem não sabem



149 

68, três com 69, uma com 76, uma com oitenta 86 e uma com 92 anos. No que diz 

respeito à ocupação delas, oito são aposentadas, uma é dona de casa e um é professor 

em exercício. 

e) Dessas 10 pessoas, sete responderam a todas as perguntas e duas responderam “não 

sei” para os bairros Cabeças e Taquaral; 

● Os 10 informantes responderam sobre os demais bairros e os associaram à igreja 

católica, além de acrescentarem informações sobre os santos homenageados que 

nomearam os bairros; 

●  Muitas dessas pessoas nos relataram, ainda, uma história ou lenda relacionada aos 

bairros e ao Município, que lhes foram transmitidos pelos pais e avós, via tradição 

oral. 

 

Quadro 6 – Grupo “+ de 65 anos” número de participantes que sabem sobre a origem e a histórica dos 

topônimos 

Natureza física  Natureza antropocultural 

Alto da 

Cruz 

M. da 

Queimada 

Morro S. 

João 

Morro 

Santana 
Taquaral 

Antônio 

Dias 
Cabeças 

Padre 

Faria 

N. S. do 

Pilar 

N. S. do 

Rosário  

7 7 10 10 8 6 8 10 10 10 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Gráfico 6 – Grupo “+ 65 anos” número de participantes que sabem sobre a origem e a histórica dos 

topônimos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.2 Discussão dos dados coletados nas entrevistas  

 

A partir da coleta, registro e análise das entrevistas, foi possível constatar que as pessoas 

mais jovens são as que menos informações têm sobre a origem dos nomes dos bairros que 

constituem a cidade em que vivem. A partir de alguns comentários durante as entrevistas, como 

“não havia parado para pensar sobre o nome do bairro”, foi possível perceber que, para muitas 

pessoas, as denominações operam, apenas, com função vocativa e referencial.  

Em relação aos informantes com idades entre 47 e 65 anos, observamos que eles possuem 

um pouco mais de informações a respeito desses topônimos. Porém, os participantes com mais 

de 65 anos foram os que forneceram mais dados, além de relatarem histórias locais e lendas 

associadas aos designativos, que, segundo eles, foram transmitidas pelos pais e avós. Dessa 

forma, a narrativa dos moradores menos jovens sobre os topônimos corrobora a ideia de que a 

memória conserva informações na medida em que possibilita que o passado não seja totalmente 

esquecido, assim, ela representa um importante espaço de significação e tem papel determinante 

nas questões referentes aos nomes próprios atribuídos a lugares em sociedades passadas. 

Portanto, o idoso é o responsável por transmitir um legado cultural.  

Vale dizer, em uma das entrevistas, em que estavam presentes a avó de 66 anos e suas 

netas de 17 e 21 anos, ao ver que as jovens não tinham nenhum conhecimento sobre o nome 

dos bairros, a idosa afirmou que a história local deveria ser mais bem explorada pela escola, 

“principalmente por se tratar de Ouro Preto, uma cidade tão procurada por turistas do mundo 

todo, [...] e os próprios moradores mais jovens não a conhecem” (EDTF). 

Em resposta, a neta de 21 anos disse:  

“[...] o jeito que eles ensinam na escola dá a impressão de estar longe, distante, nem 

parece que foi ali, na praça, onde há shows e turistas, que pessoas disputavam o ouro, 

faziam outras de empregados e escravos, cortavam a cabeça [...] nem parece que aqui 

tem nem tinha tanta importância assim” (GGF).  

O diálogo entre a avó e a sua neta fomenta reflexões sobre a importância de conhecer e 

valorizar a história local, sobretudo no que diz respeito às construções de identidade e ao 

sentimento de pertencimento, visto que a informante mais jovem (de 21 anos) disse sentir certa 

“distância” em relação à forma como assuntos relacionados à história da cidade em que vive 

são abordados na escola, ao considerarmos que se trata de uma cidade histórica e, portanto, está  

presente na maioria dos conteúdos programáticos e curriculares da escolas, principalmente, das 

disciplinas de História e Geografia. 
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Assim, ao tomar conhecimento dos acontecimentos pretéritos que forjaram, 

influenciaram e contribuíram para a construção da sociedade, é possível ao sujeito se sentir 

pertencente a um lugar e, concomitantemente, que esse lugar o pertence, na medida em que se 

tem substratos que corroborem a compreensão, depreensão e reflexão sobre diversas 

características do seu meio físico, cultural e social e os elementos que estão enraizadas e podem 

ser recuperados.  

Nesse contexto, por meio dos vestígios e traços deixados, especialmente, nos topônimos, 

é possível revigorar os diferentes aspectos de uma sociedade no viés socio-histórico-cultural; 

poder-se-á, portanto, suscitar inquietações, ideias e discussões com a finalidade de intervir nos 

rumos desse lugar.  

Por esse ângulo, não há neutralidade no topônimo, visto que um lugar pode ser 

denominado com propósitos e intenções diversos, que perpassam e transcendem a função de 

identificação e localização. Assim, ao considerarmos os rastos e vestígios presentes nos nomes 

de lugares e trazidos à tona pela memória, as investigações toponímias nos permitem recuperar 

a cosmovisão do(s) nomeador(es), frente à geografia, aos eventos históricos de sua época, às 

relações estabelecidas com o outro e com o meio e aos elementos contidos na subjetividade 

antropocultural.  

Dessa forma, a visão de mundo de quem designou um acidente humano ou geográfico 

poderá ser apreendida por meio do exame do nome atribuído a uma rua, praça, avenida, bairro, 

instituição pública como também a um rio, córrego, lagoa, montanha, dentre outros.  

Na próxima seção, serão apresentadas as fichas lexicográfico-toponímicas dos topônimos 

Ouro Preto, Alto da Cruz, Antônio Dias, Cabeças, Morro da Queimada, Morro São João, 

Morro Santana, Padre Faria, Pilar, Rosário e Taquaral. 
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4.3 Ficha lexicográfico-toponímica de Ouro preto e dos bairros ouro-pretanos 

 

Ficha – “Ouro Preto” 

Topônimo: OURO PRETO 

Natureza: física 

Classificação taxonômica e sua justificativa: litotopônimo. Topônimo de índole mineral. 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: elemento específico composto.  

NCm [Ssing + Adjsing] 

Origem:  língua portuguesa (cf. Cunha, 2010) 

Motivação toponímica: em razão do ouro escuro coberto por uma fina camada de óxido de ferro 

encontrado na região.  

Variação: São João Batista de Ouro Preto (cf. Vieira, 1949) > Vila Rica > Vila Rica de Albuquerque > 

Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar > Imperial Cidade de Ouro Preto > Ouro Preto. 

Conhecimento enciclopédico: 

“O nome Ouro Preto foi adotado em 20 de maio de 1823, quando a antiga Vila Rica foi elevada à cidade. 

O topônimo foi motivado pela tonalidade escura do ouro. O primeiro nome da cidade foi Vila Rica. 

Depois, Vila Rica de Albuquerque, por causa do Capitão General Antônio de Albuquerque Coelho 

Carvalho, então governador das capitanias de Minas e São Paulo e, posteriormente, "Vila Rica de Nossa 

Senhora do Pilar", em homenagem à padroeira da cidade”.  

Segundo Hermes Vieira (1949), antes de ser chamada de Vila Rica, a região era conhecida como São 

João Batista de Ouro Preto, ou seja, antes de 1711 data que marca a fundação da vila (VIEIRA, 1949, 

p.29). 

Resgate memorialístico oral: 

1.  “[...] porque o ouro encontrado aqui era preto, diferente do de outras minas”. 

2. “[...] porque ouro geralmente é amarelo, dourado...aqui foi por causa da cor escura”. 

1. (JAVF41F - Entrevista nº 1) 

2. (MPM76F – Entrevista nº 2) 

Fonte:  

Album Chorographico 1927 

http://www.albumchorographico1927.com.br/texto/estudo-critico-toponimia  

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa, 4 ed. Rio de Janeiro, 

Lexikon, 2010.  

VIEIRA, Hermes. Ouro Preto: o homem e a época. São Paulo: COMPANHIA EDITORA 

NACIONAL, 1949. 

 

Ficha nº 1 – “Alto da Cruz” 

Topônimo: ALTO DA CRUZ 

Natureza: física 

Classificação taxonômica e sua justificativa: dimensiotopônimo. Topônimos relativos às 

características dimensionais dos acidentes geográficos, como extensão, comprimento, largura, grossura, 

espessura, profundidade. 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: elemento específico composto. 

NCm [Adjsing + {Prep + Asing+ Ssing}] 

Origem: língua portuguesa (cf. Cunha, 2010) 

Motivação toponímica: Na parte mais alta do bairro, foi colocada uma cruz, em local que veio a ser 

denominado de Alto da Cruz. 
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Variação: Alto da Cruz do Padre Faria> Alto da Cruz das Almas ou Cruz das Almas> Três Cruzes, 

Alto da Cruz. 

Conhecimento enciclopédico:  

Com a descoberta do ouro e a chegada expressiva de colonos, formou-se “um aglomerado de casas de 

sapé, com inegável aspecto de provisório”, assim, multiplicam-se arraiais que se estabeleceram com 

denominações que transcenderam os séculos posteriores ao século XVIII, entre elas, o Alto da Cruz das 

Almas ou Alto da Cruz ou, ainda, Cruz das Almas, situado em uma colina pertencente à freguesia do 

Antônio Dias. Com a construção, pelos negros escravizados que trabalhavam no Antônio Dias, da 

primeira capela do Rosário dos pretos no Alto da Cruz (posteriormente igreja de Santa Efigênia) a região 

ganhou notoriedade.  Havia uma estrada mais transitada, dita a principal, que, “Principia essa estrada 

no Passa-Dez, subindo para as Cabeças, desce para a Matriz do Pilar, no fundo de Ouro Preto, de onde 

galga o morro de Santa Quitéria; decai para Antônio Dias, novamente sobe para o Alto da Cruz, de 

onde vira e sai para a Vila do Carmo, a cidade de Mariana. (VASCONCELLOS, 1977, p.71, grifo 

nosso). 

Resgate memorialístico oral: 

1. “[...] para espantar fantasmas, foi colocada uma cruz no alto do morro por um padre. Antes 

de chegar nesse lugar, você passa pelo cemitério de Santa Efigênia, aí tem as histórias que as 

pessoas contam. Havia um bar perto da igreja, e tinha uma loira que dançava bastante e quando 

algum homem ia levar ela em casa, ficava sabendo que ela morava no cemitério. Muitos casos de 

assombração [...]”  

2. “[...] as pessoas paravam em frente à cruz que tem no lugar para rezar pelas almas, por isso 

era chamado também Cruz das Almas”. 

3. “[...] porque tem uma cruz no alto do morro” 

4. “[...] do alto da cruz Jesus mandou o apostolo João cuidar de Maria e Maria do apóstolo 

João. Significa que Jesus também nos vê da cruz e pede pra Maria cuidar de nós”. 

1. (LFSM69F – Entrevista nº 1) 

2. (GCM66M – Entrevista nº 2) 

3. (NFG36F – Entrevista nº3) 

4. (ALBL69F – Entrevista nº4) 

Fonte:  

VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: Debates Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1977. 

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa, 4 ed. Rio de Janeiro, 

Lexikon, 2010 

 

Ficha nº2 – “Antônio Dias” 
Topônimo: ANTÔNIO DIAS 

Natureza: antropocultural 

Classificação taxonômica e sua justificativa: antropotopônimo: topônimo relativo ao nome próprio 

individual, sem títulos ou qualquer outra identificação que não seja, apenas, o nome da pessoa. 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico:  elemento específico composto.  

NCm [Antrop + (Ort)] 

Origem:  língua portuguesa (cf. Machado, 1984) 

Motivação Toponímica:  Antônio Dias de Oliveira é um bandeirante paulista, que conforme a narrativa 

da época, foi quem avistou o pico do Itacolomi, referência deixada pela expedição antecessora que havia 

encontrado o “granito de cor escura” no ribeirão Tripuí em 1698. Após a descoberta, Antônio Dias e 

sua bandeira se estabeleceram na região formando o arraial dos primeiros povoadores de Ouro Preto, 

que recebeu o seu nome e perdura até os dias atuais. 

Variação: Arraial do Antônio Dias> Freguesia da Vila da Conceição do Antônio Dias> Nossa Senhora 

da Conceição do Antônio Dias> Antônio Dias. 

Conhecimento Enciclopédico:  
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Narra Antonil (2011[1711]) “[...] começaram a descobrir as minas gerais dos Cataguás, governando o 

Rio de Janeiro Artur de Sá; e o primeiro descobridor dizem que foi um mulato que tinha estado nas 

minas de Paranaguá e Curitiba [...] (ANTONIL, 2011 [1711], p.220). Esse mulato descrito por Antonil 

foi ao sertão junto com paulistas, e chegando “[...] ao cerro Tripuí desceu abaixo com uma gamela para 

tirar água do ribeiro que hoje chamam do Ouro Preto, metendo a gamela na ribanceira para tomar água, 

e roçando-a pela margem do rio, viu depois que nela havia granitos da cor do aço [...], sem conhecer a 

natureza das pedras encontradas, eles as levaram à Taubaté e venderam a Miguel de Sousa “por meia 

pataca a oitava, sem saberem eles o que vendiam, nem o comprador que coisa comprava, até que se 

resolveram a mandar alguns dos granitos ao governador do Rio de Janeiro, Artur de Sá; e, fazendo-se 

exame deles, se achou que era ouro finíssimo” (ANTONIL, 2011 [1711], p.220). 

De acordo com Bandeira (1967), depois que retornaram à Taubaté, o Itacolomi ficou sendo a referência 

que orientava os batedores de ouro para o recinto do Tripuí, sendo que as primeiras bandeiras não 

encontraram o pico. Antônio Dias de Oliveira, em vez de penetrar pela Itavera, como tinham feito os 

predecessores, teve a ideia de entrar por onde os primitivos caçadores de índios haviam saído. “Ora, 

ora, era da saída, e não da entrada do vale do Tripuí, que se podia divisar a famosa pedra na feição 

assinalada pelos descobridores”. (BANDEIRA, 1967, p.18, grifo nosso). “[...] Assim dormiram ao 

clarão protetor dos fogos. Era véspera de S. João, em 1698. No dia seguinte, ao alvorecer, o céu estava 

limpo, e do outro lado do vale o perfil inconfundível da pedra se recortava nítido na primeira luz da 

manhã, como um milagre do santo.” (BANDEIRA, 1967, p.18). “[...]Em distância de meia légua o 

ribeiro do Ouro Preto, achou-se outra mina, que se chama a do ribeiro de Antônio Dias [...]” (ANTONIL, 

2011 [1711], p.220). 

“Seu primeiro cuidado foi construir capelas que marcavam o centro de nascentes arraiais” (MENEZES, 

1975, p.13); mais tarde, com a construção da Matriz, em 1717, o bairro passou a ser denominado 

Antônio Dias. 

Resgate memorialístico oral: 

1. “[...] bandeirante paulista que encontrou ouro e mudou-se pra cá, dono de muitas terras na 

região”. 

2. “[...] paulista desbravador que descobriu o ouro de Ouro Preto”. 

3. “[...] veio a mando do rei de Portugal procurar ouro e achou no lugar que tem o nome dele” 

4. “[...] bandeirante que achou ouro e ficou muito rico em Ouro Preto” 

1. (EDTF66F – Entrevista nº5) 

2. (GCM66M – Entrevista nº 6) 

3. (MPM76F – Entrevista nº7) 

4. (AMDS86F – Entrevista nº8) 

Fonte:  

BANDEIRA, Manuel. Guia de Ouro Prêto. Rio de Janeiro, RJ: Editora Tecnoprint, 1967. 

ANTONIL, André João. Pelas minas de ouro: Cultura e opulência do Brasil. Brasília: Senado Federal, 

2011 [1711]. 

MACHADO, José Pedro. Dicionário onomástico etimológico da língua portuguesa. Lisboa: 

Horizonte/ Confluência; 2003. 

 

Ficha nº 3 – “Cabeças” 
Topônimo: CABEÇAS  

Natureza: antropocultural 

Classificação taxonômica e sua justificativa: Somatotopônimo. Topônimo relativo metaforicamente 

às partes do corpo humano ou animal. 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: elemento específico simples. 

NSf [Spl] 

Origem:  língua portuguesa (cf. Cunha, 2010) 

Motivação Toponímica: 
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Segundo Vasconcellos (1977), por ser o princípio da entrada principal de acesso ao Município, que no 

século XVIII, descia para a Matriz do Pilar, subia o Morro de Santa Quitéria (atual Praças Tiradentes), 

subia a ladeira para a Matriz do Antônio Dias, onde deveria virar para sair para Mariana. Inclusive, 

existe a rua denominada “Vira Saia” de virar e sair, que também é o apelido de um morador que tinha 

casa na esquina dessa rua: Rua do Vira-saia.  

Variação: Alto das Cabeças> Bairro das Cabeças> Cabeças 

Conhecimento Enciclopédico: 

“Dentre os vários caminhos, um é mais importante, e transitado, por assim dizer, a estrada tronco. Entra 

na vila e vai direto à Matriz do Pilar, de onde se endireita para a Matriz de Antônio Dias, saindo por 

Sta. Ifigênia. Por isso mesmo, na entrada, designa-se por Cabeças (princípio), entre as matrizes, Rua 

Direita e, na saída, Vira e Sai” (VASCONCELLOS, 1977, p.71).  

“[...] bairro das Cabeças assim chamado por lá se exporem as cabeças dos enforcados, tendo ali existido 

um dos campos de forca. Outrora esse bairro era denominado Caquende (de Ca aquém) por nele se 

entroncar a estrada real no povoado” (RUAS, 1958, p.147). 

Resgate memorialístico oral:  

1. “[...] local onde havia uma forca para punir quem desobedecesse às autoridades. Depois de 

enforcadas, as cabeças dessas pessoas eram expostas para servir de lição para as outras, 

para que ninguém ousasse afrontar a Rainha e o Rei; é porque no local havia um pelourinho 

e foi colocada a primeira forca da Vila [...] muitas pessoas que descumprissem às ordens da 

Coroa Portuguesa foram punidas com enforcamento, decapitação e, além disso, tiveram as 

cabeças expostas em postes como ameaça para que todos se preocupassem em obedecer às 

autoridades da época”. 

2. “[...] havia lá um matadouro e as cabeças dos bois ficavam à mostra como referência ao 

estabelecimento”; 

3. “[...] cabeça de Tiradentes ficou alguns dias exposta num poste na praça central da cidade, 

antes, denominada Santa Quitéria. Como ele era maçom e o lema deles é igualdade, 

fraternidade e liberdade, o seu grupo que retirou sua cabeça do alto do poste, numa 

madrugada de neblina, muito comum em Vila Rica, para que fosse dignamente enterrada no 

bairro que leva o nome”. 

4. “[...] onde enterravam a cabeça dos escravos que eram decapitados” 

1. (APRC9F2 – Entrevista nº 9) 

2. (SG69F – Entrevista nº 10) 

3. (MSTAF41 – Entrevista nº 11) 

4. (AMDS86M – Entrevista nº 12) 

Fonte:  

VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: Debates Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1977. 

RUAS, Eponinas. Ouro Preto: Sua História, Seus Templos e Monumentos. Editora: Minas Gerais, 

1958. 

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa, 4 ed. Rio de Janeiro, 

Lexikon, 2010 

 

Ficha nº 4 – “Morro da Queimada” 

Topônimo: MORRO DA QUEIMADA 

Natureza: física 

Classificação taxonômica e sua justificativa: geomorfotopônimo. Topônimos relativos às formas 

topográficas. 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: elemento específico composto; 

NCm [Ssing + {Prep + Asing + Ssing}] 

Origem: língua portuguesa (cf. Cunha, 2010) 

Motivação toponímica:  



156 

O Morro da Queimada está localizado na serra de Ouro Preto e o local passou a ser assim conhecido  

após o incêndio, a mando do Conde de Assumar, nas propriedades de Pascoal da Silva Guimarães e dos 

participantes da Sedição de 1720. 

Variação: Arraial dos Paulistas>Morro do Ouro Podre> Morro do Paschoal> Morro da Queimada. 

Conhecimento enciclopédico:  

Com o expressivo desenvolvimento das três Vilas criadas por Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho 

houve o desmembramento da Capitania de São Paulo, constituindo a Capitania de Minas Gerais. A 

primeira geração de mineradores expandiu a área explorada passando a ocupar as áreas mais elevadas 

com o uso da técnica de extração a talho, o que fez com que a Serra de Ouro Preto, onde está situada o 

Morro da Queimada, se tornasse a principal zona de mineração de Vila Rica. Nessa região foram 

construídos templos religiosos (capelas de São João, Santana, Piedade e São Sebastião), além de 

estradas e comércios. Inicialmente, o local era conhecido como Morro do Ouro Podre. Conforme 

Vasconcelos (1974), o nome foi dado pelos mineradores ao verem o funcionamento da técnica de talho 

aberto disseminada por Pascoal da Silva Guimarães. Essa técnica permitiu o avanço da área explorada, 

contribuindo para o rápido enriquecimento de Pascoal da Silva Guimarães, cujo poder adquirido fez 

com que o local ficasse conhecido como Morro do Pascoal Silva. Entretanto, a Metrópole Portuguesa 

não estava satisfeita com a circulação e o comércio do ouro na região e, assim, passou a intensificar a 

cobrança do imposto por meio das Casas de Fundição, onde o ouro era transformado em barra com a 

finalidade de evitar o contrabando, e extraído dele 20 % para a Coroa. Assim, formou-se um protesto 

coletivo em que Pascoal da Silva Guimarães foi tido como um dos cabeças do motim, e resultou no 

processo de queima de suas propriedades, designando o atual Morro da Queimada. 

Resgate memorialístico oral: 

1. “[...] escravos foram queimados no local.” 

2. “[...]lugar onde moravam os escravos que trabalhavam nas minas e tiveram suas casas 

queimadas”. 

3. “[...] briga por causa de ouro, mandaram queimar as casas dos mineradores que moravam 

aqui”. 

4. “[...] o rei mandou queimar o arraial porque não estavam pagando o imposto (o quinto)”. 

1. (CMS42M – Entrevista nº 13) 

2. (ASR38F- Entrevista nº14) 

3. (EJC69M- Entrevista nº15) 

4. (EDG46F – Entrevista nº 16) 

Fonte:  

VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: Debates Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1977. 

BANDEIRA, Manoel. Guia de Ouro Preto. Rio de Janeiro, RJ: Editora Tecnoprint, 1967. 

RUAS, Eponinas. Ouro Preto, sua história, seus templos e monumentos. Minas Gerais, 1958. 

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa, 4 ed. Rio de Janeiro, 

Lexikon, 2010. 

 

Ficha nº 5 – “Morro São João” 
Topônimo: MORRO SÃO JOÃO 

Natureza: física 

Classificação taxonômica e sua justificativa: geomorfotopônimos. Topônimos relativos às formas 

topográficas. 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico:  elemento específico composto 

NCm [Ssing + QV + Antrop. (prenome)]  

Origem: língua portuguesa (cf. Cunha, 2010; Machado, 1984) 

Motivação toponímica: homenagem a São João Batista. A bandeira de Antônio Dias acompanhada do 

Padre João Faria Fialho chegaram em Vila Rica em 24 de junho de 1698 e celebraram a primeira missa 

no alto do Morro São João, nome dado ao arraial em homenagem ao santo do dia. 
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Variação: Arraial do Ouro Fino> Morro São João do Ouro Fino> Alto do Morro Fino> Morro São João 

Batista > Morro São João. 

Conhecimento enciclopédico:  

João Batista foi um pregador judeu, que segundo os evangelhos, era primo de Jesus e foi o responsável 

pelo batismo do Messias. Segundo o Evangelho de São Lucas, João Batista era filho de Zacarias e 

Isabel. Essa era prima de Maria, mãe de Jesus. Isabel não tinha filhos, pois era estéril, e já avançada em 

idade quando recebeu o anúncio do anjo Gabriel, enviado por Deus: “Certa ocasião, Zacarias fazia o 

serviço religioso no Templo”. Então apareceu um anjo do Senhor. O anjo disse:” Não tenha medo, Deus 

ouviu seu pedido, e sua esposa vai ter um filho e você lhe dará o nome de João” (Lucas 1, 8 -13). Assim, 

Isabel deu à luz a João Batista, que iniciou o seu ministério pregando no deserto da Judéia. João Batista 

pregava o arrependimento e o batismo pelas águas, anunciando a vinda do Messias. João Batista foi 

anunciado pelo profeta Isaias: “Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparem o caminho do 

Senhor, endireitem suas estradas!” (Isaías 40: 3-5). Conforme o Evangelho de São Mateus, “João usava 

roupa feita de pelos de camelo, e cinto de couro na cintura, comia gafanhotos e mel silvestre” (Mateus 

3:4). Segundo ainda esse evangelho, “Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares 

em volta do rio Jordão, iam ao encontro de João. Confessavam os próprios pecados e João os batizava 

no rio Jordão” (Mateus 3:5). 

Segundo Costa (2010), a capela de São João Batista do Ouro Fino é tida como a mais antiga, construída 

em 1698 pelos participantes das bandeiras de Antônio Dias e Padre Faria, no alto do Morro Fino, 

também conhecido como Morro São João, no antigo Arraial do Ouro Fino. Tendo em vista a descoberta 

do “farol dos bandeirantes” (atual Pico do Itacolomi), no dia 24 de junho de 1698, isto é, dia de São 

João Batista, o arraial recebeu a denominação em homenagem ao santo.  

Resgate memorialístico oral: 

1. “[...] é por causa da capela de São João Batista”. 

2. “[...] o nome do bairro é em homenagem a São João porque foi descoberto ouro aqui no dia 

de São João”. 

3. “[...] porque São João Batista é padroeiro da cidade junto com Nossa Senhora do Pilar”. 

4. “[...] é um santo católico”. 

1. (WLFF15M – Entrevista nº 17) 

2. (AMDS86F – Entrevista nº 18) 

3. (ZCF67F- Entrevista nº 19) 

4. (JMF15- Entrevista nº 20) 

Fonte: 

COSTA, Antônio Gilberto. Mapa das pedras do patrimônio de Minas. Revista do Arquivo Público 

Mineiro, Belo Horizonte, v. 46, n. 2, p.26-43, 2010.  

Disponível em: <http://www.siaap.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf2010d08.pdf>. Acesso em 03 de 

jan de 2021. 

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa, 4 ed. Rio de Janeiro, 

Lexikon, 2010. 

Bíblia Sagrada: Almeida Revista e Corrigida. São Paulo: Sociedade Bíblica Brasileira, 1995. 

 

Ficha nº 6 – “Morro Santana” 

Topônimo: MORRO SANTANA 

Natureza: física 

Classificação taxonômica e sua justificativa: geomorfotopônimo. Topônimo relativo à topografia.  

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: elemento específico composto  

NCm [Ssing + Ssing] 

Origem: língua portuguesa (cf. Cunha 2010; Machado, 1984)  
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Formação por aglutinação santa + Ana.  

Motivação toponímica: faz referência à forma do lugar (morro) e à santa católica: Santa Ana 

Variação: Morro de Santa Ana> Morro Sant’Ana> Morro Santana. 

Conhecimento Enciclopédico:  

Segundo a tradição católica, Ana e seu esposo Joaquim não podiam ter filhos e, por isso, eram muito 

tristes. Entretanto, foram agraciados por meio de orações e tiveram Maria, a Virgem Mãe de Jesus. 

Segundo Alves (2005, p.74), a história de Santana não está relatada nas Sagradas Escrituras; criada, 

portanto, a partir de uma tradição que tem sua origem nos chamados escritos apócrifos, como “o 

Protoevangelho de São Tiago ou o Livro sobre a Natividade de Maria”. 

Conforme Filho (2001, p.147), 

Sant’Ana é sempre representada como uma mulher madura, serena, 

transmitindo seu conhecimento ou guiando a Virgem Maria pelas mãos, 

quando não a traz no colo. O fato de gerar a mulher que redimiria os 

homens do pecado original cria uma contraposição às mulheres pagãs, que 

o poder católico execrou e queimou como bruxas nas fogueiras públicas. 

Não é à toa que o culto a ela se incrementa e vem a ser oficializado na 

Idade Média. O culto a Sant’Ana é, portanto, de origem telúrica e popular, 

não faz parte das Sagradas Escrituras.  

Segundo Megale (2003), Santa Ana era estéril e seu marido São Joaquim era rico e temente a Deus, mas 

humilhado porque não tinha filhos. Certa vez, dirigiu-se ao deserto, onde armou uma tenda sem dizer a 

ninguém e foi visitado por um anjo de quem recebeu uma mensagem.  

Nas palavras de Megale (2003, p.52): 

[...] Certa vez, cansado de ser recriminado pelos amigos e sacerdotes, sem 

nada dizer à sua esposa, reuniu seus pastores, levou os rebanhos para o 

deserto, armando ali uma tenda, longe de tudo e de todos. Ninguém dava 

notícias e Ana achou que ele havia morrido. Lamentava por sua  

viuvez e esterilidade. Apesar de abatida com o rude golpe, procurou reagir, 

apegando-se ao Senhor, a quem orava com grande confiança. Certo dia, 

quando rezava em seu jardim apareceu um anjo de Deus [...]. Na mesma 

ocasião, o mensageiro celestial apareceu a Joaquim, dizendo-lhe para 

voltar à sua casa, pois Ana, sua mulher, dar-lhe-ia descendência [...]. 

Passados os meses, nasceu-lhe uma menina, que recebeu o nome de Maria. 

A devoção a Sant’Ana remonta ao século VI entre os fiéis do Oriente. No Ocidente, o culto à Santana 

remete ao século VIII. “Em 710, as relíquias da avó de Jesus foram levadas de Israel para Constantinopla 

e, de lá, foram distribuídas para várias igrejas. A maior dessas relíquias ficou na igreja de Sant’Ana, em 

Durem, Alemanha”. O Papa Gregório XIII, em 1584, estabeleceu a data da festa de Sant’Ana em 26 de 

julho. Na década de 1960 essa data foi unificada com a comemoração de São Joaquim pelo Papa Paulo 

VI, assim, comemora-se também o “Dia dos Avós”. De acordo com Oliveira (2010), as raízes dessa 

religiosidade remontam às construções de capelas dos povoados portugueses nas regiões de Minho e 

Beiras e estão relacionadas à expansiva imigração ao povoado em Minas Gerais. Segundo ainda a 

autora, no final da Idade Média, entre os santos de maior popularidade em Portugal estão “Santana, São 

Sebastião, São João Batista, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Rosário e, acima de todos, 

Santo Antônio, o santo português por excelência” (OLIVEIRA, 2010, p.65). Para Oliveira (2010), além 

da ação oficial da Igreja e das Ordens Religiosas, a religião foi implantada nas regiões das minas pelos 

colonos portugueses de maneira a refletir o cotidiano dessas pessoas, isto é, “Uma fé natural” apregoada 

nas capelas mineiras. 

Resgate memorialístico oral: 

1.  “[...] nome do bairro é homenagem à Mãe de Maria e avó de Jesus.” 

2. “[...] é por causa de Santa Ana, mãe da Virgem Maria”. 

3. “[...] Santana é a protetora das famílias, exemplo de mãe e de fé católica”. 

4. “[...] para os católicos ela é a mãe de Maria, mãe de Jesus”.  

1. (ALBC69F – Entrevista nº 21) 

2. (APRC92F – Entrevista nº 22) 
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3. (MPM76F – Entrevista nº 23) 

4. (TTFS28F – Entrevista nº 24) 

Fonte:  

MEGALE, Nilza Botelho. O livro de ouro dos santos: vida e milagre dos santos mais populares no 

Brazil. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003. 

FILHO, Orlando Ramos. Mãe ancestral. In: GUTIERREZ, Angela (org.). O Livro de Sant’Ana: 

coleção Angela Gutierrez. Belo Horizonte: Instituto Cultural Flávio Gutierrez, 2001. 

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa, 4 ed. Rio de Janeiro, 

Lexikon, 2010. 

OLIVEIRA, Myriam A. Ribeiro de; Campos, Adalgisa Arantes. Barroco e Rococó nas Igrejas de Ouro 

Preto e Mariana. In: Roteiros do Patrimônio, 2010.  

 

Ficha nº 7 – “Padre Faria” 

Topônimo: PADRE FARIA 

Natureza: antropocultural 

Variação: Arraial de Nossa Senhora da Conceição do Padre Faria>Arraial do Padre Faria> Padre Faria. 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: elemento específico composto. 

NCm [Ssing + Ssing] 

Origem: língua portuguesa (cf. Cunha, 2010; Machado, 1984) 

Classificação taxonômica e sua justificativa: antropo-axiotopônimo77.  

Resgate memorialístico oral:  

1. “[...] padre paulista que veio junto com a expedição de bandeirantes e celebrou uma missa 

onde encontrou ouro e construiu uma capela”. 

2. “[...] tem a ver com a igreja católica, mas não sei o que ele fez”. 

3. “[...] por causa do padre, os paulistas e os portugueses vieram para Ouro Preto...toda vez 

que descobriam uma terra nova traziam um padre pra celebrar missa...em homenagem ao 

padre que veio aqui, ficou Padre Faria”. 

4. “[...] padre que achou o ouro de Ouro Preto”  

1. (GCM66M – Entrevista nº 25). 

2. (RTF 31M – Entrevista nº 26). 

3. (EDT66 F – Entrevista nº 27). 

4. (WJF31M – Entrevista nº 28) 

Conhecimento enciclopédico: 

A partir da descoberta do Itacolomi, deixado como referência pela primeira expedição, e do primeiro 

terreno aurífero, “[...] foram surgindo nos despenhadeiros da montanha e a pouca distância uns dos 

outros, os arraiais de São João, Padre Faria, Antônio Dias, Bom Sucesso e Ouro Podre, cuja população 

passou em pouco tempo a formar um núcleo considerável [...]” (VASCONCELOS, 1934, p.159). 

Assim, em oito de julho de 1711, pela carta Régia foi elevada à categoria de vila, com o nome de Vila 

Rica de Albuquerque, em homenagem ao capitão-general da Capitania, Antônio de Albuquerque Coelho 

de Carvalho, sendo confirmada a criação pela carta régia de 15 de dezembro de 1712, que simplificou 

o topônimo para Vila Rica. Segundo Lima Júnior (1962), a região de Vila Rica foi desbravada por três 

expedições distintas, sendo a primeira chefiada por Manuel Garcia, que fundará, em 1696, o arraial do 

Ouro Preto próximo à Matriz do Pilar, a segunda por Antônio Dias, que fundou, em 1698, o arraial com 

 
77 De acordo com Faria (2017, p.109), ao considerar que “todos os indivíduos que se incluem nas taxionomias de 

axiotopônimos e parte dos historiotopônimos – topônimos que destacam pessoas que receberam títulos e que 

possuem reconhecimento local, regional, nacional ou internacional – antes de serem reconhecidas como 

autoridades ou históricos, foram cidadãos comuns que tiveram seus nomes registrados em pia batismal e em 

cartório”. Assim, a autora propõe a seguinte divisão antropotopônimos, antropo-axiotopônimos, antropo-

historiotopônimos e antropo-axio-historiotopônimos. Nessa perspectiva, “Padre Faria” é um antropo-

axiotopônimo visto que, João Faria de Fialho é o indivíduo homenageado que se tornou padre. 
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seu nome e a do Padre João de Faria Fialho, próximo aos córregos que descem do Itacolomi, com o 

nome de arraial do Padre Faria (LIMA JÚNIOR, 1962, p.54-55). 

Fonte:  

ANTONIL, André João. Pelas minas de ouro: Cultura e opulência do Brasil. Brasília: Senado Federal, 

2011 [1711]. 

VASCONCELLOS, Diogo de. Arte em Ouro Preto: as obras de arte da edição comemorativa do 

Bicentenário de Ouro Preto. Belo Horizonte: Academia Mineira de Letras, 1934. 

VASCONCELLOS, Diogo de. História antiga das Minas Gerais. Belo Horizonte: Itatiaia, 1974. 

LIMA JUNIOR, Augusto de. As primeiras Vilas do Ouro. Belo Horizonte: Santa Maria,1962. 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. Vila Rica do Ouro Preto. Rio de Janeiro. EGL, 1996. 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. História de Nossa Senhora em Minas Gerais. Belo Horizonte: Autêntica 

Editora, Editora PUCMINAS, 2008. 

 

Ficha nº 8 – “Pilar” 

Topônimo: PILAR 

Natureza: antropocultural 

Classificação taxonômica e sua justificativa: mariotopônimo. Topônimos motivados por inovações à 

Virgem Maria. 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: elemento específico simples. 

NSf [Ssing]  

Origem: língua portuguesa (cf. Cunha, 2010) 

Motivação toponímica: 

Para muitos autores, a devoção à Nossa Senhora do Pilar foi trazida para Ouro Preto por meio da 

bandeira de Bartolomeu Bueno. Conforme Lima Júnior (2008), “A precursora das imagens de Nossa 

Senhora do Pilar em Minas foi entretanto a do arraial do Ouro Preto, que deverá ter vindo de São Paulo 

na bandeira de Bartolomeu, pois tem modelo de escultura castelhana do século dezessete” (LIMA 

JÚNIOR, 2008, p.54). Contudo, na obra Nossa Senhora do Pilar um culto emboaba: nova história de 

Minas Gerais (1700-1720), de autoria de José Efigênio Pinto Coelho, publicada em 1991, após a 

restauração da Capela do Senhor Bom Jesus da Flores do Taquaral, o autor expõe a descoberta de uma 

pintura de Nossa Senhora do Pilar, no forro da capela- mor, em 1977. Segundo Coelho (1991), “o fato 

foi comentado e depois caiu no esquecimento” (COELHO, 1991, p.15). No decorrer da obra, o autor 

procura comprovar a sua tese por meio de documentos, como o texto extraído do Santuário Mariano, 

em que Frei Miguel de São Francisco relata a construção de uma capela dedicada à Pilar cuja 

inauguração ocorreu em 1710, ou seja, data que antecede a edificação da ermida no arraial do Ouro 

Preto (atual N. S. do Pilar), construída após a criação de Vila Rica, em 1711. Para o autor, a primeira 

capela dedicada à Pilar, em Vila Rica, foi levantada por Manuel Nunes Viana, “quando instalou seu 

governo na Serra de Ouro Preto, reduto de Pascoal Silva, levantou um templo como agradecimento pela 

vitória contra os paulistas [...]” (p.61). Citando Paulo F Santos e seu trabalho sobre “as capelinhas da 

Serra do Ouro Preto”, o autor argumenta a respeito da raridade dessa capela no Brasil, porém, nas 

regiões de Trás-os-Montes e do Minho em Portugal, são bastantes comuns” (COELHO, 1991, p.61).  

Coelho (1991) argumenta, ainda, que Lima Júnior aponta a introdução do culto à Pilar pelos paulistas, 

mas não “cita suas fontes, dificultando a discussão do assunto, que é pouco estudado, mas suficiente 

para o surgimento de minha tese de que não foram os bandeirantes paulistas que fundaram a primeira 

Capela de Nossa Senhora do Pilar, o que discuti antes, concluindo não ser a verdade” (COELHO, 1991, 

p. 78). O autor acrescenta, ainda, que a chegada da Santa pela Bahia corrobora a tese de que os emboabas 

que disseminaram o culto e não Bartolomeu Bueno, de Taubaté (p.78). 

A construção da Matriz do Pilar iniciou entre 1728 e 1730, uma capela construída em madeira e taipa, 

nos primeiros anos do século XVIII. Este templo primitivo tinha uma posição invertida, com a fachada 

principal voltada para o lado oposto ao da atual matriz, em razão dos ventos que apagavam as velas e 

prejudicava a saúde dos fiéis, conforme Lima Junior (2008).  

Já para Megale (1986), a história de Nossa Senhora do Pilar se remete à evangelização da Península 

Ibérica pelo Apóstolo Tiago, filho de Zebedeu e, ao contrário das outras não foi primeiramente 

difundida em Portugal, mas foi introduzida diretamente no Brasil. 
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Variação: Fundo de Ouro Preto> Ouro Preto> Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto> Nossa Senhora 

do Pilar> Pilar. 

Conhecimento Enciclopédico:  

De acordo com a tradição católica, a venerada Virgem Maria esteve em Zaragoza (Espanha) a fim de 

consolar o Apóstolo São Tiago, pregador do Evangelho, que diante da perseguição de incrédulos 

“invocou a proteção da Santíssima Virgem, que nesse tempo ainda vivia em Jerusalém e Maria salvou-

o, com todos os seus discípulos, por intermédio de Anjos. A Virgem Santíssima mandou-lhe por um 

Anjo a ordem de ir à Galícia, pregar ali a fé e depois voltar”. Em uma noite, enquanto rezava próximo 

a um rio pediu a Deus um direcionamento e suplicou também à Virgem Santíssima “que o ajudasse a 

pedir luzes e auxílio do Filho, que certamente não lhe negaria”.  

[...] apareceu por cima do Apóstolo um esplendor no céu e Anjos que 

entoavam um magnífico canto e transportavam uma coluna 

resplandecente, que da base projetava um raio fino de luz sobre um lugar, 

alguns passos distantes de Tiago, como para indicar esse ponto. A coluna 

tinha um brilho vermelho, era atravessada por muitas veias, muito alta e 

delgada, terminando em cima como um lírio, que se abre em línguas de 

luz, das quais uma raiava longe, em direção a Compostela, a oeste, as 

outras, porém, para as regiões próximas (Formando assim um pilar). 

A devoção a Nossa Senhora do Pilar tem origem na Espanha e corresponde a um título da Virgem Maria. 

De acordo com Carvalho (2014, p.523), “[...] em Portugal, nunca foi popular, o que talvez se deva às 

constantes lutas e à rivalidade entre os dois países [...]”.   

Segundo ainda Carvalho (2014, p.525), 

[...] a precursora das imagens de Nossa Senhora do Pilar em Minas Gerais 

foi a do arraial de Ouro Preto, que deve ter chegado ali na bandeira de 

Bartolomeu Bueno, pois seu modelo é de escultura castelhana do século 

XVII. Em 1696 iniciou-se a construção de uma pequena ermida a ela 

dedicada, e que foi substituída pela atual matriz da histórica cidade, em 

torno da qual se desenvolvera o antigo arraial de Vila Rica. 

De acordo com Lima Júnior (2008), no norte de Portugal existe uma imagem de pedra da Senhora do 

Pilar que data do século XII reverenciada pela comunidade da Aldeia de São João de Rei. Conforme 

Lima Júnior (2008, p.51-52): 

Provavelmente ainda do tempo do Ducado portucalense, num burgo 

fortificado do Norte de Portugal, numa arcaica capela de estilo romântico, 

datando não se sabe de quando, foi dar uma imagem de pedra da Senhora, 

de três ou quatro palmos sobre o seu Pilar característico, em tudo, cópia fiel 

da original que se venera na monumental igreja de Saragossa. Esse local é a 

aldeia de nome São João de Rei. Para desfazer dúvidas no espírito dos que 

não conhecendo a matéria duvidam dos que estudam com afinco, vamos dar 

fonte impressa do que sabemos sobre o assunto e dizer que estivemos na 

pequena e velha aldeia portuguesa, galgando a subida penosa, por 

verificarmos, desde logo, que dali saíra a denominação de nossa histórica 

cidade de São João del Rei, que acrescentou um L ao De, por atual corruptela 

de linguagem dos contemporâneos de sua fundação [...] [...] no monte de 

Castro por cima da igreja matriz há ruínas de fortificações romanas. A 

imagem de Nossa Senhora do Pilar de São João de Rei é reconhecida como 

obra do século doze. Muitos séculos passaram antes, que na Vila de Lanhoso 

viainha e sede municipal de São João de Rei se erguesse um outro templo 

para venerar a Virgem do Pilar. 

Resgate memorialístico oral:  

1. “[...] uma das aparições de Maria, não sei o porquê de Pilar, acho que por ela ser quem 

sustenta a Igreja”. 

2. “[...] Nossa Senhora, mãe de Deus, padroeira de Ouro Preto”. 

3. “[...] invocação à Maria, porque ela apareceu a um apóstolo em cima de um pilar” 

4. “[...] Santa que tinha o nome de Pilar trazida pelos paulistas” 
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1. (TM39M) – Entrevista nº 29) 

2. (GSM43F) – Entrevista nº 30) 

3. (MPM76F) – Entrevista nº 31) 

4. (AMDS86F) – Entrevista nº 32) 

Fonte:  

Arquidiocese de São Paulo. Disponível em: <Nossa Senhora do Pilar | Arquidiocese de São Paulo 

(arquisp.org.br)>. Acesso em 16 jul. 2021. 

CARVALHO, A. P. M. A. Hagiotoponímia em Minas Gerais. 2014. 821f. Tese (Doutorado em 

Estudos Linguísticos) – Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas, Faculdade de Letras, 2014. 

MEGALE, N. B. Santos do povo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 2002 

Paróquia Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. Disponível em: < http://www.pilarouropreto.com.br>. 

Acesso em 16 jul. 2021. 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. História de Nossa Senhora em Minas: origem das principais invocações, 

Belo Horizonte, Autêntica Editora/Editora PUC Minas, 2008. 

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa, 4 ed. Rio de Janeiro, 

Lexikon, 2010. 

COELHO, J. E. P. Nossa Senhora do Pilar um culto emboaba: nova história das Minas Gerais 1700 

-1720. Ouro Preto: Imprensa Universitária UFOP, 1991. 

 

Ficha nº 9 – “Rosário”  

Topônimo: ROSÁRIO 

Natureza: antropocultural 

Classificação taxonômica e sua justificativa: mariotopônimos. Topônimos motivados invocações à 

Virgem Maria. 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: elemento específico simples 

NSf [Ssing]  

Origem: língua portuguesa (cf. Cunha, 2010) 

Variação: Caquende> Nossa Senhora do Rosário do Caquende> Rosário ou Caquende> Nossa Senhora 

do Rosário> Rosário. 

Motivação toponímica:  devoção à Nossa Senhora do Rosário  

Conhecimento enciclopédico: Nossa Senhora do Rosário é um título mariano cuja devoção está 

relacionada à aparição da Virgem Santíssima, segundo a tradição católica, ao frade São Domingos 

Gusmão (criador dos dominicanos), no século XIII, na França. Conforme essa tradição, Maria, mãe de 

Jesus, ao aparecer para São Domingos Gusmão lhe ensinou a oração do rosário e solicitou que ele 

propagasse a devoção pelo mundo. Assim, ela assegurou muitas graças àqueles que tivessem o hábito 

de recitar o terço.  

Foi a partir da perseguição a católicos por dois senhores feudais, na tentativa de impor suas ideias, que 

o papa Inocêncio III outorgou ao cônego Domingos de Gusmão a responsabilidade de combater a 

heresia e resgatar as almas para a Igreja. Os albigenses78 estavam entre os hereges que contestavam a fé 

católica, os dogmas da maternidade divina e a perpétua virgindade de Maria. Apesar dos esforços e 

diante das dificuldades, São Domingos elevou suas orações à Virgem Maria, rogando a sua intercessão 

a Deus. Enquanto rezava, teve uma visão de Nossa Senhora e ela lhe ordenou que rezasse e instruísse a 

“rezar o Saltério Angélico, a fim de que se produzissem novos e suaves frutos de piedade e de santidade 

entre os batizados”79. 

Nas palavras de Lima Júnior (2008) 

 
78 O termo albigense diz respeito aos heréticos oriundos da localidade de Albi, sul da França, no século XVIII. O 

movimento deriva da heresia dos cátaros, que rejeitavam o batismo, a confissão, a eucaristia, o purgatório e o 

infernos; e dos valdenses, que reagiam ao culto dos santos e defendiam que leigos deviam ter direitos iguais aos 

dos padres (LIMA JÚNIOR, 2008, p.85). 
79 PARREIRAS, Aloísio. São Domingos e o rosário 08/08/2020. Arquidiocese de Brasília. Disponível em: < 

https://arqbrasilia.com.br/sao-domingos-e-o-rosario/>. Acesso em: 13 ago. 2021. 

https://pilarouropreto.com.br/padroeira/
https://pilarouropreto.com.br/padroeira/
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Um dia, nesses tempos difíceis, estava Domingos de Gusmão em oração, 

em uma cela, diante de uma imagem de Maria Santíssima, quando ouviu 

dos lábios da Senhora a indicação de que, assim como a saudação do Anjo 

anunciando a redenção do mundo, fora Ave-Maria, assim, essas palavras 

que a haviam consagrado Mãe do Salvador, serviriam, também, para a 

conversão dos heréticos.  

Assim, em obediência à mensagem de Nossa Senhora, Domingos Gusmão compôs esse meio de oração 

denominado Rosário, que, conforme Lima Júnior (2008, p.88) 

[...] intercalando as Ave-Marias com as pequenas meditações dogmáticas 

da Vida, Paixão e Morte de Jesus Cristo, continha toda a doutrina cristã e 

encerrava uma prece muito cara ao coração da Santíssima Virgem, ao 

alcance das pessoas mais humildes, ensinando, ao mesmo tempo, que 

rezava o Rosário o Evangelho resumido, que conquistava as almas e as 

colocava em atitude de humildade diante da Mãe do Salvador do Mundo. 

Segundo ainda esse autor, os frades franciscanos foram os responsáveis pela evangelização dos 

pretos africanos na devoção à Nossa Senhora do Rosário, espalhando-se de maneira que praticamente 

não existia “cidade ou arraial que não tenha uma capela do Rosário ou igreja na qual não se eleve um 

altar à protetora dos humildes escravos. São inúmeras as irmandades que desde a era colonial se 

formaram para essa tão simpática devoção” (LIMA JÚNIOR, 2008, p.92). 

Em se tratando da devoção à Nossa Senhora do Rosário em Ouro Preto, o qual motivou a 

designação do topônimo, a Igreja do Rosário, construída pela veterana confraria de Nossa Senhora do 

Rosário, para Lima Júnior (2008, p.92) “[...] é a mais bela igreja de Minas” com altar na primitiva matriz 

de Nossa Senhora do Pilar, que logo se transferiu para sua própria casa de taipa e colmada à moda da 

terra, numa encosta do Katende de Ouro Preto. Conforme ainda o autor, iniciou-se a reforma da 

Irmandade de N. S. do Rosário da freguesia do Pilar em 1775, de acordo com o compromisso aprovado 

em 29 de junho de 1773 por El Rei Dom José (LIMA JÚNIOR, 2008, p.94). 

Resgate memorialístico oral:  

1. “[...] uma das aparições de Maria, mãe de Jesus” 

2. “[...] está relacionado ao terço do rosário”. 

3. “[...] a virgem Maria apareceu para um frade e mandou que rezasse o terço e ensinasse aos 

fiéis”. 

5. “[...] Rosário é um terço que se reza, por isso, deu o nome do lugar, como era a parte mais 

rica e nobre cidade, onde tinha o comércio, lá tinha mais portugueses”. 

1. (EDTF52M) – Entrevista nº 33). 

2. (SAFF66) – Entrevista nº 34). 

3. (APRC92F) - Entrevista nº 35). 

4. (HMSB48F) – Entrevista nº 36) 

Fonte:  

LIMA JÚNIOR, Augusto de. História de Nossa Senhora em Minas: origem das principais invocações, 

Belo Horizonte, Autêntica Editora/Editora PUC Minas, 2008. 

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa, 4 ed. Rio de Janeiro, 

Lexikon, 2010. 
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Ficha nº: 10 “Taquaral” 

Topônimo: TAQUARAL 

Natureza: física 

Classificação taxonômica e sua justificativa: fitotopônimo. Topônimo de índole vegetal. 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: elemento específico híbrido (língua tupi taqua + 

sufixo de língua portuguesa al) 

NCm [Ssing]  

Origem: língua indígena + língua portuguesa  

Motivação toponímica: Fazenda de taquaras presente na região 

Variação: Tacoaral> Alto do taquaral> Fazenda do taquaral> Taquaral. 

Conhecimento enciclopédico:  

Vila Rica foi formada a partir dos primeiros povoados, constituídos nos vales e morros, no século XVIII, 

principalmente, por mineradores e comerciantes em busca do ouro na região. Assim, a religiosidade dos 

povoadores corroborou o surgimento de pequenas capelas em torno de cada povoação. A ermida de 

Senhor Bom Jesus das Flores do Taquaral foi construída em 1748, “época de maior concentração de 

profissionais portugueses qualificados nos canteiros de obras das igrejas de Minas Gerais”, que 

“coincide […] com o período áureo da atividade mineratória, entre 1730 e 1760, aproximadamente”80. 

A denominação Taquaral é motivada pela existência de fazendas de taquaras no lugar. Em relação à 

capela, a primeira edificação figurava sob a invocação de Nossa Senhora do Pilar, assim, a mudança da 

invocação para Bom Jesus das Flores ocorreu em época posterior ao ano de 1855. Segundo Coelho 

(1991, p.33), apesar de a maioria das capelas no Município ser constituída de canga, rocha que cobre a 

Serra de Ouro Preto, a do Taquaral é feita de quartzito lajes. Essas capelas são: São João, Sant’ana, São 

Sebastião, Taquaral e Padre Faria. “Todas elas designam um nome de arraial que hoje é bairro” 

(COELHO, 1991, p.33). 

Conforme Pardini (2019, p.34), “[...] o segundo distrito, de Nossa Senhora da Conceição de Antônio 

Dias da Cidade de Ouro Preto, era composto também por quatro pequenos distritos, em sequência, à 

leste da praça. Antônio Dias, Alto da Cruz e Morro de Santana, separadamente e, unidos Taquaral e 

Padre Faria”. 

“Ficou claro, pois que quem construiu a Capela do Taquaral foram os emboabas, que seu culto era de 

Nossa Senhora do Pilar e que sua inauguração foi feita no dia 15 de agosto de 1710. E que o seu maior 

devoto foi Manuel Viana, líder dos emboabas “(COELHO, 1991, p.62). 

“Taquaral, extenso aglomerado de taquaras em determinada área; bambual, bambu/.al, tabocal" 

(HOUAISS, 2001). 

Resgate memorialístico oral: 

1. “[...] tinha no lugar muita plantação de bambus e taquaras”.  

2. “[...] esse nome é por causa das plantações de taquaras, a palha da taquara era usada para 

fazer balaios, cestos, cadeiras, enfeites e outras coisas do tipo.” 

3. “[...] por causa da plantação de taquara e bambu”. 

4. “[...] por conta das fazendas de taquaras na região que abastecia o comercio de 

artesanato”. 

1. (LFSM69M) – Entrevista nº37) 

2. (AMDS86F) – Entrevista nº38) 

3. (ALBC69F) – Entrevista nº 39) 

4. (MPM76F) - Entrevista nº 40) 

Fonte:  

COELHO, José. Eugênio Pinto. Nossa Senhora do Pilar um culto emboaba. Imprensa Universitária 

UFOP, Ouro Preto, 1991. 

 
80 OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Barroco e rococó no Brasil. Belo Horizonte: C/Arte, 2014, p.73. 
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PARDINI, Herbert. Caminhos antigos e paisagens imaginadas no Termo de Ouro Preto em 1835. 

2019. 282 f. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania) – Universidade 

Federal de Viçosa, Viçosa. 2019. 

CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa, 4 ed. Rio de Janeiro, 

Lexikon, 2010. 

Pontes, Salvador Pontes. Nomes indígenas na geografia de Minas Gerais. Imprensa Oficial. Belo 

Horizonte, 1970. 

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro, Ed. Objetiva, 2001. 

 

Conforme Seabra (2004, p.54), assim como propõem Dauzat e Dick, as fichas não só 

organizam e possibilitam o exame detalhado do topônimo, como pôde ser verificado nesta 

seção, como também auxiliam e possibilitam a análise particularizada do topônimo, “com 

informações que o integram à sociedade e à cultura”, desse modo, elas operam além das funções 

classificatória e de nomenclatura.  

Apresentadas as fichas lexicográfico-toponímicas de Ouro Preto e de 10 dos bairros mais 

antigos da cidade, com informações pertinentes acerca dos topônimos, na próxima e última 

seção, discorremos sobre as considerações finais obtidas por meio da realização deste estudo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo traçar o perfil toponímico de 10 dos bairros 

antigos de Ouro Preto/MG, a fim de resgatar parte da memória cultural do Município. Para isso, 

discorremos a respeito da Toponímia enquanto um ramo dos estudos linguísticos, mais 

especificamente, dos estudos do léxico da língua, que se ocupa dos nomes próprios de lugares. 

Para a análise dos dados desta pesquisa, tomamos como suporte teórico-metodológico as 

orientações de Dick (1990) que inclui a sua proposta de classificação taxonômica composta por 

27 taxes, divididas em 11 de natureza físicas e 16 de antropoculturais, para mostrar as principais 

motivações toponímicas referentes à escolha dos topônimos ouro-pretanos mais antigos. 

A partir da investigação, apontamos as considerações a seguir:  

i) os geomorfotopônimos (topônimos relativos à topografia) e os mariotopônimos 

(subclassificação dos hierotopônimos que diz respeito às invocações de Nossa 

Senhora) representam as principais motivações dos designativos, sendo os primeiros: 

Morro da Queimada, Morro São João e Morro Santana; e os demais: Nossa Senhora 

do Pilar e Nossa Senhora do Rosário; 

ii) a prevalência da língua portuguesa na nomeação dos arraiais baliza as presenças do 

colonizador e do bandeirante na região. Além disso, observou-se uma ocorrência de 

hibridismo formada pela junção do tupi taqua + o sufixo al de língua portuguesa, 

constituindo o topônimo Taquaral.  

iii) tem-se, ainda, um topônimo cujo elemento específico é formado por aglutinação, isto 

é, a junção de santa + Ana, e o nome genérico morro: Morro Santana. 

iv)  em relação à estrutura morfológica, dos dez topônimos examinados, três são 

classificados como simples: Cabeças, Pilar e Rosário; os demais são compostos, 

visto que apresentam mais de um item formante em sua estrutura: Alto da Cruz, 

Antônio Dias, Morro da Queimada, Morro Santana, Morro São João, Padre Faria 

e Taquaral. 

Com esta pesquisa, foi possível perceber que os estudos toponímicos, por intermédio da 

inter-relação léxico, cultura, história e memória fornecem pistas para o resgate de diversos 

aspectos da região e da sociedade em que estiveram e/ou estão inseridos os topônimos. Assim, 

por meio da investigação da toponímia urbana de Ouro Preto, que combinou pesquisa 

documental e em campo, buscou-se recuperar os contextos histórico, cultural e social a partir 

do exame das denominações dos bairros, numa perspectiva histórica. Nessa linha de raciocínio, 

um topônimo opaco no recorte sincrônico poderá passar a ser transparente, isto é, torna-se 
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possível relacionar significante e significado ao trazermos à tona as informações subjacentes 

aos nomes bem como, em que situação um nome foi atribuído a um acidente físico.  

Portanto, o estudo dos topônimos contribui para a compreensão de algumas características 

de uma sociedade, tanto no que diz respeito à configuração geográfica quanto aos aspectos 

históricos, econômicos, sociais, religiosos, entre outros, sobretudo de uma sociedade que possa 

ter desaparecido com o tempo.  

Ademais, ao considerarmos que o aspecto linguístico é que mais repercute a cultura de 

uma sociedade, sendo o topônimo parte do léxico de uma língua, apoiar-se em um conjunto 

lexical de nomes atribuídos a lugares é uma importante forma de escrutinar e refletir sobre 

aspectos socioculturais de uma determinada comunidade linguística. É por meio das palavras 

de uma dada língua que os seus falantes/escreventes manifestam sua história, memória, crenças, 

suas ideologias e dividem informações sobre o meio que os cercam. Destarte, o léxico não está 

dissociado da cultura de uma sociedade. 

Muitas vezes, fatos desconhecidos principalmente pelos moradores mais jovens e pela 

maioria da população, são transportados nos nomes dos lugares, além dessas denominações 

reverberarem sentimentos como o religioso, afetivo e o de pertencimento para uma comunidade, 

assim, o léxico é o veículo pelo qual se manifestam as práticas e costumes de uma sociedade, 

além de transmitir a cultura às novas gerações. 

As principais bibliografias de historiadores que escreveram sobre a região onde os 

topônimos se formaram, juntamente com as análises dos registos das entrevistas de moradores 

dos bairros, contribuíram, a princípio, para a percepção de que história e memória se 

complementam, visto que muitos acontecimentos e experiências do cotidiano de um povo não 

são relatados em documentos oficiais, mas podem ser recuperados via tradição oral. Assim, há 

episódios não registrados de forma convencional, o que beneficia àqueles que detiveram o 

poder, além de corroborar o apagamento dos acontecimentos intrínsecos às relações de domínio 

e posse estabelecidos na ocupação e fixação de um território.  

No período da colonização principalmente, a multiplicidade de línguas e culturas 

coexistentes deram origem à variedade da língua portuguesa no Brasil. No que diz respeito à 

toponímia mineira, particularmente, a ouro-pretana, apesar de línguas e culturas se 

intercruzarem e, por isso, interinfluenciarem-se em pontos diversificados, a configuração da 

toponímia nos mostra a sobreposição de uma língua e cultura em detrimento as outras. No 

contexto de Vila Rica, apesar da primitiva habitação indígena e, mais tarde, a ocupação africana, 

prevalece nas denominações dos bairros oriundos dos primeiros núcleos de povoação 

constituídos, elementos da cultura portuguesa como também relativos às práticas, costumes e 
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crenças do bandeirante, que sinalizam as relações de poder instauradas na sociedade e 

imbricadas nos processos de nomeação, sendo assim, consubstanciados no nome.  

Assim, considerações a respeito da configuração da toponímia urbana ouro-pretana 

reporta às raízes da formação da sociedade cujas denominações refletem à realidade na medida 

em que é possível perceber a herança lusitana e bandeirista superando a influência indígena, 

africana e de outras línguas. Portanto, nos projetos de colonização, as denominações dos futuros 

bairros indicaram e implicaram posse da terra, além de revelar as pretensões de domínio do 

espaço no processo de nomeação. 

Com a realização da pesquisa, percebeu-se também que nem sempre história e memória 

andam na mesma direção, visto que sobre a segunda perpassa também o mítico, o imaginário e 

outros elementos da cultura de um grupo. Desse modo, ao circularem pela tradição oral, as 

narrativas sofrem mudanças em razão da atribuição de valores que a concede novas leituras do 

passado.  

Em se tratando de Vila Rica/Ouro Preto, a cobiça pelo ouro é um fator preponderante e 

desencadeador da coragem e da motivação para o desbravamento de terras recém-descobertas. 

A abastança do metal determinou a denominação da Vila enfocada na presença e na 

característica do metal, ou seja, coberto por uma camada de óxido de ferro, que o distinguia dos 

encontrados em outras terras das Minas, e perpetuou o designativo Ouro Preto. Além disso, 

outros elementos motivaram o processo denominativo, como a forma de governo implementada 

e o exercício do poder ao considerarmos a passagem do Estado absolutista até a Proclamação 

da República: Vila Rica de Albuquerque, Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar, Imperial cidade 

de Ouro Preto, Ouro Preto.  

Ademais, a fé católica, as pessoas que estiveram à frente das expedições, a configuração 

geográfica e a paisagem local impulsionaram as escolhas denominativas dos primeiros arraiais 

que se formaram na região, cuja maioria se mantém nos bairros reverberando o resgate da 

memória e suporte da tradição. 

  



169 

REFERÊNCIAS 

 

ALKMIN, Tânia Maria. Sociolinguística Parte I. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. C. (Org.). 

Introdução à linguística: domínios e fronteiras. 5°. ed. São Paulo: Cortez, 2005. p.30-45. 

ALMEIDA, Ayane Nazarela Santos de; ALMEIDA, René Alain Santana de; OLIVEIRA, 

Miguel Jr. Equivalências entre conceitos de Saussure, Benveniste e Jakobson e o processo 

comunicativo de reconhecimento e síntese da fala. In: SANTOS, Maria Francisca de Oliveira 

(Org.). Saussure: outros olhares. Edufal: Maceió, p.4 3 -55, 2014. 

ALMEIDA, Maurício Barcellos. Um modelo de ontologias para representação da memória 

organizacional. 2006. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo 

Horizonte, 2006. 

AMARAL, Eduardo Tadeu Roque; SEIDE, Márcia Sipavicius. Nomes próprios de pessoa: 

introdução à antroponímia brasileira. São Paulo: Blucher, 2020. 

ANDRADE, Francisco Eduardo de. Os pretos devotos do Rosário no espaço público da 

paróquia, Vila Rica, nas Minas Gerais. Varia História, Belo Horizonte, vol. 32, n. 59, p.401-

435, mai/ago, 2016. 

ANDRADE, Karylleila dos Santos. Atlas Toponímico do Tocantins: criação de um software 

para catalogação dos dados das fichas lexicográfico-toponímicas. Acta Semiótica Lingvistica, 

2014. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/actas/article/view/18430>. 

Acesso em: 15 de ago. de 2020. 

ANDRADE, Karylleila dos Santos. O lugar nos estudos toponímicos: reflexões. Revista de 

Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v. 25, n. 2, p.585-607, 2017.  

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. Senado 

Federal. Brasília, 2011[1711]. Disponível em 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/580735/000921829_cultura_opulencia_

brasil.pdf?sequence=1&isallowed=y>. Acesso em: 03 ago. de 2021. 

ARQUIDICIOSE DE OURO PRETO. Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, 2019. 

Disponível em: <https://pilarouropreto.com.br/>. Acesso em 10 de ago. de 2021. 

ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO. Memória sobre as minas da capitania de 

Minas Gerais – Documento do AHU na Exposição do MNC “Partida da Família Real para o 

Brasil – 1807”. 31 de janeiro de 2018. Disponível em: 

<https://ahu.dglab.gov.pt/2018/01/31/memoria-sobre-as-minas-da-capitania-de-minas-gerais-

documento-do-ahu-na-exposicao-do-mnc-partida-da-familia-real-para-o-brasil-1807/>. 

Acesso em: 13 de ago. de 2021. 

ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO. Inventário 

do Fundo Câmara Municipal Província Ouro Preto. Junho/2013. Disponível em: 

<http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/fundos_colecoes/CMOP/INVENTARIO_DO_



170 

FUNDO_CAMARA_MUNICIPAL_DE_OURO_PRETO_PROVINCIA.pdf>. Acesso em: 03 

de ago. de 2021. 

ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. 

Tradução: Paulo Soethe. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011. 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1999. 

BANDEIRA, Manoel. Guia de Ouro Preto. Rio de Janeiro, RJ: Editora Tecnoprint, 1967. 

BARBOSA, Waldemar de Almeida. História de Minas Gerais. Ed. Comunicação, Belo 

Horizonte, 1979. 

BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: Memória histórica e descritiva. História Antiga. 

Biblioteca Digital. Belo Horizonte, 1966. Disponível em: 

<http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/verDocumento.php?iCodigo=53258&codU

suario=542>. Acesso em 03 de ago. de 2021. 

BIBLIOTECA NACIONAL DIGITAL. Acervo Digital. Disponível em: 

<http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_manuscritos/mss1436001_1448077/mss

1440387.pdf>. Acesso em: 03 de ago. de 2021. 

BIBLIOTECA NACIONAL. Ouro Preto: sesquicentenário de elevação de Vila Rica à 

categoria de Imperial cidade de Ouro Preto, 1823-1973. Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 

1973. 

BIDERMAN, Maria Tereza Camargo. Dimensões da Palavra. In: Filologia e Linguística 

Portuguesa, n. 2, p.81-118, 1998. 

BIDERMAN, Maria Tereza Camargo. O conhecimento, a Terminologia e o dicionário. In: 

Ciência e Cultura. vol. 58, n.2, São Paulo, apr/june, 2006. Disponível em: 

<http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-

67252006000200014>. Acesso em: 03 de ago. 2020. 

BIDERMAN, Maria Tereza Camargo. Teoria Linguística. Teoria lexical e linguística 

computacional. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

BIZZOCCHI, Aldo. O Fantástico mundo da linguagem. Ciência Hoje, v. 28, n.º 164, p.38-45, 

setembro, 2000.  

BOHRER, Alex. Jacubas e Mocotós. O Liberal. Ouro Preto. 26 de agosto de 2013. Disponível 

em: <http://antigo.jornaloliberal.net/artigo/jacubas-e-mocotos/>. Acesso em: 03 de ago. 2020. 

BORGES, Patrícia Andréa; CARVALHINHOS, Patrícia de Jesus. Memória toponímica de São 

Paulo, bairro a bairro: Tatuapé, nos caminhos do tatu. Anais. São Paulo: [s.n.], 2009. 

BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade – Lembranças de velhos. São Paulo Edusp, 1987. 

BYNON, Theodora. Linguística Histórica. Madrid (Editorial Gredos), 1981. Tradução de 

Historical Linguistics. Cambridge (Cambridge University Press), 1977. 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0009-6725&lng=en&nrm=iso


171 

CAMARGO, Angélica Ricci. Casas de Fundição. ARQUIVO NACIONAL. Mapa Memória 

da Administração Pública Brasileira. 09 de nov. de 2020. Disponível em: 

<http://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-periodo-colonial/146-casas-de-fundicao-1603-

1821>. Acesso em: 13 de ago. de 2021. 

OLIVEIRA, Myriam Andrade de; CAMPOS, Adalgisa Arantes. Barroco e Rococó nas igrejas 

de Ouro Preto e Mariana. Brasília, DF : Iphan / Programa Monumenta, 2010 

CAMPOS, Kátia Maria Nunes. “Sem dados não há demografia”: uma proposta para a 

criação de um banco de dados demográficos e sua aplicação em uma paróquia mineira: 

1760 – 1804. 2011. Tese (Doutorado em Demografia), Universidade Federal de Minas Gerais, 

Belo Horizonte, 2011. 

CAMPOS, Kátia Maria Nunes. Vila Rica: Gênese e evolução do espaço urbano. Câmara 

Municipal de Ouro Preto, 2004. Disponível em: 

<http://www.cmop.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28:memour

opreto&>. Acesso em 03 de mai. 2021. 

CAMPOS, Kátia Maria Nunes. Vila Rica: um estudo de morfologia urbana. 2003. 98f. 

(Monografia de bacharelado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 

Universidade Federal de Ouro Preto, 2003. 

CARDOZO, José; ABRÃO, Paulo. O guardião da memória: as políticas públicas de memória 

do Ministério da Justiça do Brasil. In: Revista Anistia. Brasília: Ministério da Justiça, n. 6, 

p.10-21, 2011. 

CARVALHO, Ana Paula Mendes Alves de; SEABRA, Maria Cândida Trindade Costa. As 

invocações de Nossa Senhora no léxico toponímico de Minas Gerais: do passado ao presente. 

In: Aparecida Negri Isquerdo; Giselle Olivia Mantovani Dal Corno. (Org.). As Ciência do 

Léxico. Lexicologia. Lexicografia. Terminologia. 1ed.Campo Grande: Editora da UFMS, v. 

VIII, p.73-90, 2018. 

CARVALHO, Marina de Macêdo. Caracterização Socioeconômica e ambiental das 

estrações de quartzito da Fazenda Taquaral, Ouro Preto – MG. 2015. 98 f. Dissertação 

(Mestrado em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental) – Departamento de Engenharia 

Ambiental, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2015. 

CARVALHO, Ana Paula Mendes Alves de. Hagiotoponímia em Minas Gerais. 2014. 822 f. 

Tese (Doutorado em Linguística Teórica e Descritiva) – Faculdade de Letras, Universidade 

Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2014. 

CLAVAL, Paul. O papel da nova Geografia Cultural na compreensão da ação humana. In: 

CORRÊA, Roberto Lobato e ROSENDAHL, Zeny (Orgs.). Matrizes da Geografia Cultural. 

Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001. 

CHAUÍ, Marilena. Cidadania cultural: o direito à cultura. São Paulo: Fundação Perseu 

Abramo, 2006. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000. 



172 

COELHO, José Efigênio Pinto. Nossa Senhora do Pilar um culto emboaba: nova história das 

Minas Gerais 1700 -1720. Ouro Preto: Imprensa Universitária UFOP, 1991. 

COSTA, Antônio Gilberto. Mapa das pedras do patrimônio de Minas. Revista do Arquivo 

Público Mineiro, Belo Horizonte, v. 46, n. 2, p.26-43, 2010. 

COSTA, Joaquim Ribeiro. Toponímia de Minas Gerais. Imprensa Oficial do Estado, Belo 

Horizonte, 1970. 

CURVELO-MATOS, Heloísa Reis. Estudo toponímico dos nomes de bairros de São Luís/MA. 

Matraga – Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ, [S.l.], v. 25, n. 43, 

p.32-49, ago. 2018. Disponível em: <https://www.e-

publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/matraga/article/view/32129>. Acesso em: 25 ago. 2021. 

DAUZAT, Albert. Les noms de lieux. Paris: Delagrave, 1926. 

DIAS, Luiz Francisco; SILVA, Eloisa Elena Resende Ramos da. Formas nominais designativas 

na constituição do perfil feminino: uma abordagem enunciativa. Revista (Con) Textos 

Linguísticos (UFES), v. 9, p.149, 2015. 

DICK, Maria Vicentina de Paula do Amaral. Atlas Toponímico do Brasil: teoria e prática. 

Revista Trama, Volume 3, Número 5, 1º Semestre de 2007, p.141-155, Unioeste, 2007. 

DICK, Maria Vicentina de Paula do Amaral. O sistema onomástico: bases lexicais e 

terminológicas, produção e freqüência. In: OLIVEIRA, Ana M. P. P.; ISQUERDO, Aparecida 

Negri (Orgs.). As ciências do léxico: lexicologia, lexicografia, terminologia. 2. ed. Campo 

Grande: UFMS, 2001. 

DICK, Maria Vicentina de Paula do Amaral. Métodos e Questões Terminológicas na 

Onomástica. Estudo de Caso: O Atlas Toponímico do Estado de São Paulo. Investigações 

Linguísticas e Teoria Literária. v. 9. p.119-148, Recife: UFPE, 1999. 

DICK, Maria Vicentina de Paula do Amaral. Os nomes como marcadores ideológicos. Acta 

Semiótica et Lingvistca. SPPL – SP. Editora Plêiade, v.7, p. 97-122, 1998. 

DICK, Maria Vicentina de Paula do Amaral. A dinâmica dos nomes na toponímia da cidade 

de São Paulo: 1554-1897. São Paulo: Annablume, 1996. 

DICK, Maria Vicentina de Paula do Amaral. O léxico toponímico: marcadores e recorrências 

linguísticas (Um estudo de caso: a toponímia do Maranhão). Revista Brasileira de 

Linguística, São Paulo, v. 8, n. 1, p.69-67, 1995. 

DICK, Maria Vicentina de Paula do Amaral. Toponímica e Antroponímia no Brasil. 

Coletânea de Estudos. 3a. ed. São Paulo: Serviços de Artes Gráficas da FFLCH, USP, 1992. 

DICK, Maria Vicentina de Paula do Amaral. A motivação toponímica e a realidade 

brasileira. São Paulo: Governo do Estado de São Paulo. Edições Arquivo do Estado, 1990. 

DICK, Maria Vicentina de Paula do Amaral. A motivação toponímica: princípios teóricos e 

modelos taxonômicos. Tese (Doutorado). São Paulo: USP, 1980. 



173 

DUARTE JÚNIOR, João Francisco (1988). Por que Arte-Educação? Papirus, 5. ed. 

Campinas. 

DURANTI, Alessandro. Antropología Linguística. Madrid: Cambridge University Press, 

2000. 

ESCHWEGE, Wilhelm Ludwig Von. Tradução: Domício de Figueiredo Murta. – Brasília: 

Senado Federal, Conselho Editorial, 2011. 

FAGGION, Carmen Maria; DAL CORNO, Giselle Olívia Mantovani.; FROSI, Vitalina Maria. 

Topônimos em Bento Gonçalves: motivação e caracterização. Métis: história e cultura, Caxias 

do Sul, v. 7, n. 13, p.277-298, 2008. 

FAGGION, Carmen Maria; MISTURINI, Bruno; DAL PIZZOL, Elis Viviana. Ideologias no 

ato de nomear: a toponímia revelando mudanças nas relações de poder de uma comunidade. 

Revista Entreletras, Araguaína/TO, v. 4, n. 2, p.10-30, ago./dez. 2013. Disponível em: 

<https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/entreletras/article/view/987/526>. Acesso 

em: 13 ago. 2021. 

FARACO, Carlos Alberto. Linguística histórica: uma introdução ao estudo da história das 

línguas. Ed. Revista e ampliada. São Paulo: Parábola, 2005. 

FARIA, Glauciane da Conceição dos Santos. Tradição e Memória: um estudo 

antroponímico dos nomes de logradouros da cidade de Ponte Nova – Minas Gerais. 2017. 

686f. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) Universidade Federal de Minas Gerais. Belo 

Horizonte, 2017. 

FARIA, Glauciane Santos. Tradição e memória: um estudo antroponímico: dos nomes de 

logradouros da cidade de Ponte Nova – Minas Gerais. Revista de Estudos da Linguagem, 

[S.l.], v. 26, n. 3, p.1151-1174, jun. 2018. Disponível em: 

<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/index>. Acesso em: 27 jun 2021. 

FIGUEIREDO, Luciano. Sentença condenado à morte Filipe dos Santos, 1720. Impressões 

Rebeldes [s. d]. Disponível em: 

<https://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/?documento=sentenca-condenando-a-morte-

de-filipe-dos-santos>. Acesso em: 13 de ago. de 2021. 

FILGUEIRAS, Z. F. A presença italiana em nomes de ruas de Belo Horizonte: passado e 

presente. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2011. 

FIORIN, José Luiz (Org.). Introdução à linguística II: princípios de análise. 2 ed. São Paulo: 

Contexto, 2003.  

FONSECA, Cláudia Damasceno. Ouro Preto Vila Rica: Arquitetura histórica e urbanismo. 

Patrimônio de Influência Portuguesa [s.d]. Disponível em: 

<https://hpip.org/pt/Contents/Place/180>. Acesso em: 10 de abr. de 2020. 

FREGE, Gottlob. Sobre o sentido e a referência. In: FREGE, Gottlob. Lógica e filosofia da 

linguagem. 2. ed. amp. e rev. São Paulo: EDUSP, 2009. 



174 

FUNDAMAR. Album Chorographico Municipal do Estado de Minas Gerais 1927: Estudos 

Críticos. Disponível em: <http://www.albumchorographico1927.com.br/indice-1927/ouro-

preto>. Acesso em 10 de nov. de 2020.  

FUNDAMAR. Estudos Críticos – Toponímia. Album Chorographico Municipal do Estado de 

Minas Gerais. 1927. Disponível em: <http://www.albumchorographico1927.com.br/ 

texto/estudo-critico-toponimia>. Acesso em: 29 nov. 2019. 

FURTADO, Sebastião da Silva. A Toponímia e a Cartografia. Rio de Janeiro: Ministério da 

Guerra, 1960. 

GASPAR, Tarcísio de Souza. Uma corte colonial: arquitetura, mobiliário, ornamentos e 

utensílios do Palácio Velho de Ouro Preto (1721-1735). Anais do Museu Paulista: História e 

Cultura Material, vol. 27, e12. Museu Paulista, Universidade de São Paulo, 2019 

GASPAR, Tarcísio de Souza. Tapanhuacanga em ruínas: história do Palácio Velho de Ouro 

Preto. 2016. 629f. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2016. 

GASPAR. Tarcísio de Souza. Derrama, boatos e historiografia: o problema da revolta popular 

na Inconfidência Mineira. Topoi, v. 11, n. 21, p.51-73, jul-dez, 2010.  

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

GOMES, Ângela de Castro. A guardiã da memória. Acervo – Revista do Arquivo Nacional, 

Rio de Janeiro, 9, 1/2, p.17-30, 1996. 

GOULART, Eugênio Marcos Andrade. O Caminho dos Currais do Rio das Velhas: a Estrada 

Real do Sertão. Belo Horizonte: Coopmed, 2009. 

GUIMARÃES, Eduardo. Semântica do acontecimento: um estudo enunciativo da designação. 

Pontes, 2002. 

GUIMARÃES, Eduardo. Semântica: enunciação e sentido. Campinas: Pontes Editores, 2018. 

GUIRAUD, Pierre. A semântica. Trad. e adapt. Maria Elisa Mascarenhas. 3. ed. São Paulo: 

Difel, 1980. 

HABER, Fransuelen Marci Martins. O governo das Minas no período pombalino (1750-

1777). 2012. 55f. (Monografia) Bacharelado em História. Juiz de Fora, 2012. Disponível em: 

<2012-O-GOVERNO-DAS-MINAS-NO-PERÍODO-POMBALINO.pdf (ufjf.br)>. Acesso em 

14 de mar. 2020.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades. Ouro 

Preto (MG), 2020. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/ouro-

preto/panorama>. Acesso em: 13 de ago. de 2021. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Mapa das Regiões 

Intermediárias Minas Gerais. 2017. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 de 

nov. de 2020. 



175 

INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS MUSEU DA INCONFIDÊNCIA. Acervo on line. 

Inconfidência, [s.d]. Disponível em: <https://museudainconfidencia.museus.gov.br/acervo-

on-line/>. Acesso em: 13 de ago. de 2021. 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN). Ouro 

Preto (MG), 2014. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/373/>. Acesso 

em: 13 de ago. de 2021.  

ISQUERDO, Aparecida Negri. O Nome do município. Um estudo etnolinguístico e sócio-

histórico na toponímia sul-mato-grossense. Prolíngua. [S. l.], v. 2, n. 2, 2012. Disponível em: 

https://periodicos.ufpb.br/index.php/prolingua/article/view/13403. Acesso em: 30 set. 2021. 

ISQUERDO, Aparecida Negri. A Toponímia como signo de representação de uma realidade. 

Fronteiras. Revista de História (UFMS), Campo Grande – MS, v. 1, n. 2, 1997, jul./dez. p.27-

46. 

ISQUERDO, Aparecida Negri; ALVES, Ieda Maria (Orgs): A Ciências do léxico: lexicologia 

lexicografia terminologia. Associação Editorial Humanitas, 2001. 

ISQUERDO, Aparecida Negri; DARGEL, Ana Paula Tribesse Patrício (2014). “Hidronímia e 

toponímia: interinfluências entre meio ambiente e história”. In: ISQUERDO, Aparecida Negri.; 

DAL CORNOR, G. O. M. (Orgs.). As Ciências do Léxico. Lexicologia. Lexicografia. 

Terminologia, vol. VII. Campo Grande: Editora UFMS, 63-80. 

JARDIM, Ana Cristina de Magalhães. O protagonismo feminino em Minas Gerais: Maria 

Dorotéia Joaquina de Seixas (1767-1853). Temporalidades – Revista de História, Edição 29, 

v. 11, n. 2, jan./abr. 2019. 

JERÔNIMO, Alcebíades Taciano. Lendas, Tradições e Costumes de Ouro Preto. Belo 

Horizonte: Imprensa Oficial, 1967. 

JESPERSEN, Otto. The philosofy of grammar. New York: WW Norton e Company Inc, The 

Norton Library, 1965. 

KOCH, Ingedore G. Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e escrever: estratégias da produção de 

texto, 2019. 

LEMOINE NEVES, André. A transferência da cidade portuguesa para o Brasil – 1532-

1640. 2008. Tese (Doutorado), Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural I. Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro, 

1973. 

LIMA, Luís Augusto de. “Augusto de Lima Júnior e sua coleção de gravuras de Nossa 

Senhora”. In: LIMA JÚNIOR, Augusto. História de Nossa Senhora em Minas Gerais. 

Origens das principais invocações. Belo Horizonte: Autêntica Editora; Editora PUC Minas, 

2008. 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. Vila Rica do Ouro Preto: síntese histórica e descritiva. Rio de 

Janeiro: EGL Editora, 1996. 

http://www.letras.ufmg.br/padrao_cms/index.php?ref=3449


176 

LIMA JÚNIOR., Augusto de. A Capitania das Minas Gerais (origens e formação). Belo 

Horizonte: Edição do Instituto de História, Letras e Artes. 3ª Edição, 1965. 

LIMA JUNIOR, Augusto de. As primeiras Vilas do Ouro. Belo Horizonte: Santa Maria,1962. 

LIMA JÚNIOR, Augusto de. A Capitania de Minas Gerais. Belo Horizonte. Itatiaia/ São 

Paulo. USP, 1978. 

LOPES, Francisco Antônio. Pelourinho. Os palácios de Vila Rica. Ouro Preto no ciclo do ouro. 

Belo Horizonte: Impressa Oficial, 1955, p.117-123. 

LOWENTHAL, David. Como conhecemos o passado? Projeto História, v. 17, p.63-201, 

1998. 

LYONS, John. Lingua(gem) e Lingüística: Uma Introdução. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1982. 

LYONS, John. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. 

MALINOWSKI, Bronislaw. Uma teoria científica da cultura. Rio de Janeiro: Zahar, 1962. 

MANSUR GUÉRIOS, Rosário Farâni. Dicionário Etimológico de Nomes e Sobrenomes. São 

Paulo, Edit. Ave Maria, 1973. 

MAWE, John. Viagens ao interior do Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia. São Paulo: Edusp, 

1978. 

MEGALE, Nilza Botelho. O livro de ouro dos santos: vida e milagre dos santos mais 

populares no Brazil. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.  

MEGALE, Nilza Botelho. Cento e doze invocações da Virgem Maria no Brasil: História-

iconografia-folclore. Petrópolis: Vozes, 1986. 

MEGALE, Nilza Botelho. Invocações da Virgem Maria no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 

Vozes, 1980. 

MENEZES, Ivo. Breve Memória Histórica da Paróquia e da Matriz Nossa Senhora da 

Conceição de Ouro Preto-MG. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 2019. Disponível em: 

<http://paroquiaconceicaoop.com.br>. Acesso em 10 mai. de 2020. 

MILL, John Stuart. Sistema de lógica dedutiva e indutiva e outros textos. In: BENTHAM, 

Jeremy. Uma introdução aos princípios da moral e da legislação. 3. ed. São Paulo: Abril 

Cultural, 1984. (Coleção Os pensadores, v. 34.). 

MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra: índios e bandeirantes na origem de São 

Paulo. São Paulo: Cia das Letras, 1994. 

MOURÃO, Rui. Museu da Inconfidência. 2. ed. Ouro Preto: MinC, Iphan, 1995. 

MORIN, Edgar. O método V: a humanidade da humanidade. Porto Alegre: Sulina, 2002. 



177 

NETO, R. N. Homenagem toponímica a Nina Rodrigues no Estado do Maranhão: apologia 

implícita à crença na degenerescência étnica pela mestiçagem?. DESAFIOS – Revista 

Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins, v. 4, n. 1, p.62-75, 13 fev. 2017. 

OBREIRA, Frederico. “Mineração do ouro no período colonial: alterações paisagísticas 

antrópicas na Serra do Ouro Preto, Minas Gerais”. Quartenary and Environmental 

Geosciences, 2014, v. 05, n. 01, p.55-65. 

OGDEN, Charles Kay; RICHARDS, Ivor Armstrong. O significado de significado. Um 

estudo da influência da linguagem sobre o pensamento e sobre a ciência do simbolismo. 

Trad.: Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. 

OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro de. Barroco e Rococó nas igrejas de Ouro Preto e 

Mariana / Myriam Andrade de Oliveira, Adalgisa Arantes Campos. – Brasília, DF: Iphan / 

Programa Monumenta, 2010. 

OLIVEIRA, Tarquínio. Ouro Preto e Mariana. Berlendis e Vertecchia Editores LTDA, 1979. 

PARDINI, Herbert. Caminhos antigos e paisagens imaginadas no Termo de Ouro Preto em 

1835. 2019. 282 f. Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania) – 

Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2019. 

PARREIRAS, Mateus. Serra da Caveira foi o vale da morte dos bandeirantes em Minas. 

12/03/2018. Estado de Minas Gerais. Disponível em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/03/11/interna_gerais,943103/serra-da-

caveira-foi-o-vale-da-morte-dos-bandeirantes-em-minas.shtml>. Acesso em: 10  mai. de 2020. 

PLATÃO. Diálogo – Crátilo (ou da Justeza dos Nomes). Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: 

EDUFPA, 1988. 

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Revista Estudos Históricos, Rio de 

Janeiro, v. 2, n. 3, p.3-15, jun. 1989. ISSN 2178-1494. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2278. Acesso em: 30 jun. 2020. 

PONTES, Salvador Pires. Nomes indígenas na geografia de Minas Gerais. Belo Horizonte: 

Editora Imprensa Oficial de Minas Gerais, 1970. 

ROCHA, Joaquim José da. Geografia histórica da Capitania de Minas Gerais. Belo 

Horizonte: Editora FJP, 1995. 

RUAS, Eponinas. Ouro Preto: sua história, seus templos e monumentos. Belo Horizonte: 

Editora: Minas Gerais, 1958. 

SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem à província de Goiás. Tradução de Regina Regis 

Junqueira; apresentação de Mário Guimarães Ferri. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. 

Da Universidade de São Paulo, 1975 [1816]. 

SALES, Fritz Teixeira de. Vila Rica do Pilar: um roteiro de Ouro Preto. Belo Horizonte: 

Itatiaia Limitada, 1965. 



178 

SAMPAIO, Theodoro. O Tupi na Geographia Nacional. Bahia: Secção Graphics da Escola 

de Aprendizes Artífices, 1928. 

SAPIR, Eduard. A linguagem: introdução ao estudo da fala. Linguística como ciência. 

Ensaios. São Paulo: Livraria Acadêmica, 1969, p.43-62. Disponível e: 

<https://www.docsity.com/pt/lingua-e-ambiente-edward-sapir/4705724/>. Acesso: em 13 ago 

2021. 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. Trad. Antônio Chelini, José Paulo 

Paes, Isidoro Blikstein. Cultrix, São Paulo: 1975 [1916]. 

SEABRA, Maria Cândida Trindade Costa de. A formação e a fixação da língua portuguesa 

em Minas Gerais: a toponímia da Região do Carmo. 2004. 368 f. Tese (Doutorado em Estudos 

Linguísticos). Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

2004. 

SEABRA, Maria Cândida Trindade Costa de. ISQUERDO, Aparecida Negri. A onomástica em 

diferentes perspectivas: resultados de pesquisas. Revista de Estudos da Linguagem, v. 26, n. 

3, p.993-1000, 2018. 

SEABRA, Maria Cândida Trindade Costa de. Referência e onomástica. In: Múltiplas 

perspectivas em linguística: Anais do XI Simpósio Nacional e I Simpósio Internacional de 

Letras e Linguística (XI SILEL). Uberlândia: ILEEL, 2006. p.1953-1960. Disponível em: 

Acesso em: 08 nov. 2020. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRÍMÔNIO E DESENVOLVIMENTO DE OURO 

PRETO. Mapa do Zoneamento Urbano de Ouro Preto de 2010. “Planta de Villa Rica de N. S. 

do Pilar”. c. 1775-1800. 0,241x 0,813 m; Manuscrito e desenho colorido; AHEx (n. 

05.05.1113; CEHB 3197). 

SENNA, Nelson de. Nótulas sobre a toponímia geográfica brasílico-indígena em Minas Gerais. 

Revista do Arquivo Público Mineiro, v. 20, 1926. 

SILVA, Maria Weilanny Pinheiro da; OLIVEIRA, Maria Odaisa Espinheiro de. O Bibliotecário 

Pesquisador: um estudo com topônimos transplantados. Múltiplos Olhares em Ciência da 

Informação, Belo Horizonte, v. 2, n. 2, p.1-11, out. 2012. Disponível em: 

https://periodicos.ufmg.br/index.php/moci/article/view/16965/13727. Acesso em: 20 dez. 

2020. 

SOCIEDADE BÍBLICA BRASILEIRA. Bíblia Sagrada: Almeida Revista e Corrigida. São 

Paulo: Sociedade Bíblica Brasileira, 1995. 

SOLIS FONSECA, G. La gente pasa, los nombres quedan. Introduccion en la Toponímia. 

Lima: Ed. Lengua y Sociedad, 1997. 

TYLOR, Edward B. Primitive Culture. Londres, 1871. 

ULLMANN, Stephen. Semántica: introducción a la ciencia del significado. Tradução: J. M. 

R. Werner. Madrid: Aguilar, 1965 [1962]. 

https://www.docsity.com/pt/lingua-e-ambiente-edward-sapir/4705724/


179 

VASCONCELLOS, Sylvio de. Vila Rica: formação e desenvolvimento, residências. São 

Paulo: Perspectiva, 1977. 

VASCONCELLOS, Diogo de. História Antiga de Minas Gerais. Itatiaia: Belo Horizonte, 

1974. 

VASCONCELLOS, Diogo de. Arte em Ouro Preto: as obras de arte da edição comemorativa 

do Bicentenário de Ouro Preto. Belo Horizonte: Academia Mineira de Letras, 1934. 

VELOSO, Tércio. Terrenos Urbanos: os aforamentos da sesmaria da câmara de Vila Rica e a 

sociedade mineira setecentista (1711-1809). 2018. 390f. Tese (Doutorado em História) Instituto 

de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, 2018. 

VIEIRA, Hermes. Ouro Preto: o homem e a época. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1949. 

ZAMARIANO, Márcia. Reflexões sobre a questão do nome próprio na toponímia. Cadernos 

de Letras da UFF, v. 22, n. 45, 30 dez. 2012. 

WOOLF, Virgínia. A Biography. Orlando, Harmondsworth, 1975.  



180 

APÊNDICE E ANEXOS 

 

Anexo 1 – Projeto de Lei Nº 1.181 de 10 de setembro de 2020 sobre a delimitação e 

denominação dos bairros do Município de Ouro Preto 
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Anexo 2 – Questionário 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIASI - ICHS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS – POSLETRAS 

ESTUDOS DA LINGUAGEM 

QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário faz parte da pesquisa de mestrado intitulada MEMÓRIA E 

TRADIÇÃO: um estudo toponímico dos nomes de bairros antigos de Ouro Preto/MG do 

Programa de Pós-Graduação em Letras - POSLETRAS Estudos da Linguagem da Universidade 

Federal de Ouro Preto e tem como objetivo coletar informações sobre os nomes desses bairros, 

a fim de resgatar parte da memória cultural do Município. 

 

Dados pessoas:   

Agradecemos a sua contribuição com esta pesquisa! Pedimos a você que preencha a 

seguir algumas informações a seu respeito, para que possamos conhecer um pouco melhor o 

perfil dos participantes desta entrevista. Obrigada. 

 

1.Seu nome:  

__________________________________________________________________ 

2. Sua ocupação: 

 Empregado/assalariado 

Profissional liberal  

Aposentado 

 Desempregado 

 

 Do lar 

 Empresário 

Estudante

 

 

 

3. Sua escolaridade:  
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Nunca frequentei a escola  

Da 1ª a 3ª série do primário (1º 

Grau/ Fundamental  

 4ª série do primário (1º 

Grau/Fundamental I)  

Da 5 ª a 7 ª série do ginásio (1º 

Grau/ Fundamental II) 

8 ª série do ginásio (1º 

Grau/Fundamental II)  

Do 1º ao 2º ano do colegial (2 º 

Grau/Ensino Médio) 

3º ano do colegial (2º Grau/Ensino 

Médio) 

 Faculdade/Universidade/Nível Superior 

incompleto  

Faculdade/Universidade/Superior 

completo Pós-graduação/mestrado/doutorado 

incompleto ou completo

 

4. Sua idade: 

 15 a 35 

 36 a 51 

 52 a 65 

 

  + 65   Qual a sua idade?  

_________________

 

5. Você nasceu em Ouro Preto?

 Sim  Não 

 

6. Se você respondeu não para a pergunta acima, quanto tempo reside na cidade? 

menos de 15 anos 

 

mais de 15 anos 

 

7. Qual bairro você reside em Ouro Preto? 

 

 

Água Limpa 

Alto da Cruz 

Alto das Dores 

Antônio Dias 

Barra 

Bauxita 
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Cabeças 

Jardim Alvorada 

Jardim Itacolomy 

Lagoa 

Morro da Piedade 

Morro da Queimada 

 

Morro do Cruzeiro 

Morro Santana 

Morro São João 

Morro São Sebastião 

N. S. de Lourdes 

N. S. do Carmo 

Novo Horizonte 

Passa Dez 

Pilar 

Rosário 

Santa Cruz 

São Cristóvão 

Saramenha 

Taquaral 

Veloso 

 

Vila Aparecida 

Vila dos Engenheiros 

Vila Operária 

Vila São José 

Padre Faria 

 

Centro 

Jardim Alvorada 

Outro.  

 

Qual ________________

 

 

 

 

8. Você já morou em outro bairro além do que mora atualmente? 

 Sim. Qual? ____________________. 

                    

 

  Não
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9. O que você conhece sobre a origem do nome dos bairros a seguir?  

Tem relação com a história local? 

 

 

1. Alto da Cruz: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

2. Antônio Dias: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

3. Cabeças:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

4. Morro da Queimada 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 

5. Morro  Santana: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

6. Morro São João: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

7. Padre Faria: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

8. Pilar: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

9. Rosário: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

10. Taquaral 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________ 
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Documento 1 – Reprodução da reclamação contra a criação de porcos no arraial de Padre Faria. 

Os prejuízos que esta vem causando aos moradores. 

 

Notação atual: CMOP Cx. 18 Doc. 11. 

Data:19/01/1746.  

Local: VILA RICA.  

Nomes: CÂMARA DE VILA RICA; MORADORES DE PADRE FARIA. 

Fonte: 

CMOP – APM. 
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Documento 2 – Reprodução da lista dos moradores, lojas, boticas, maneios, vendas, açougues, 

ofícios e escravos da freguesia da vila da conceição de Antônio Dias, para pagamento dos 

donativos no ano de 1730.  

 

Notação atual: CMOP Cx. 02 Doc. 34.  

Data: 03/10/1730.  

Local: VILA RICA  

Nomes: CÂMARA DE VILA RICA; DOMINGOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA; 

PROVEDOR. 

 
Fonte: CMOP – APM. 
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Documento 5 – Reprodução do requerimento de José Carvalho da Cunha e demais moradores 

do Paraopeba solicitando licença para venderem em suas casas, no Alto da Cruz, os 

mantimentos produzidos em suas roças. 

 

CMOP CX. 12 DOC. 30 

DATA: 28/01/1741 

LOCAL: VILA RICA 
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Documento 6 – Reprodução solicitação do pagamento de 189 oitavas e 12 vinténs de ouro, 

referente às obras de reforma dos quartéis e encanamentos, que levam água para o chafariz 

do Alto das Cabeças 

 

NOTAÇÃO ATUAL: CMOP CX. 50 DOC. 51 

DATA: 20/12/1776 

LOCAL: VILA RICA 

 
Fonte: CMOP -APM 
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Documento 6 – Reprodução da lista das pessoas do distrito de Padre Faria, Taquaral e Bom 

Sucesso, que deverão pagar ao provedor, Capitão-Mor Domingos da Rocha Ferreira, o real 

donativo em 1730. 

 

NOTAÇÃO ATUAL: CMOP CX. 02 DOC. 55 

DATA: 1730 

LOCAL: VILA RICA 

 
Fonte: CMOP – APM. 
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Documento 8 – Reprodução de atuação de uma petição de Tomé de Barros Rabelo contra 

Manuel da silva morador do arraial do padre faria, pela construção de um paredão na rua 

da ponte. 

 

NOTAÇÃO ATUAL: CMOP CX. 10 DOC. 12 

DATA: 15/05/1737 

LOCAL:VILA RICA 

 
Fonte: CMOP – APM. 
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Documento 9 – Reprodução comunica que recebeu a carta informando o falecimento do 

Capitão Luiz, f17, José Maciel, Capitão do distrito de Morro de Santana. 

 

NOTAÇÃO ATUAL: CMOP CX. 87 DOC. 62 

DATA 13/11/1711 

LOCAL: VILA RICA 

 
FONTE: CMOP – APM. 
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Documento 10 – Reprodução solicitação de anulação da concessão das terras localizadas em 

uma rua atrás da capela de Nossa Senhora do Rosário, pois as mesmas são patrimônio da 

irmandade. 

 

CMOP CX. 20 DOC. 76 

27/03/1748 (1) 

LOCAL: VILA RICA 

f 
Fonte: CMOP – APM. 
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Documento 10 – Reprodução de solicitação do registro, no livro do tombo, de 05 braças de 

terra, em frente à capela de Nossa Senhora do Rosário do Caquende. 

 

CMOP CX. 21 DOC. 13 

DATA: 01/06/1748 

LOCAL: VILA RICA 

 

 
Fonte: CMOP – APM. 
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Documento 11 – Solicitação à câmara, da construção de uma ponte sobre o Córrego do 

Caquende 

 

NOTAÇÃO ATUAL: CMOP CX. 16 DOC. 03 

DATA: 09/01/1745 

 
Fonte: CMOP – APM. 
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Documento 12 – Reprodução solicitação da certidão de batismo de um enjeitado chamado 

Antônio, enviada ao padre da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, em Antônio Dias 

 

NOTAÇÃO ATUAL: CMOP CX. 58 DOC. 14 

DATA: 06/07/1783 

 
Fonte: CMOP – APM. 
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