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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo geral realizar um estudo abrangente sobre as 

motivações dos nomes de todas as escolas públicas situadas na cidade de Mariana/MG, 

incluindo seus distritos e subdistritos. Delimitamos “escolas públicas” apenas como 

instituições de ensino gratuito de educação básica: Educação Infantil (1
o 

ao 5
o
 ano), 

Ensino Fundamental (6
o 

ao 9
o 

ano) e Ensino Médio (1
o
 ao 3

o 
ano). Partindo da 

observação de que é prática social nomear os espaços físicos em qualquer cidade, e 

também pelo fato de estarmos envolvidos com o universo escolar de Mariana, nos 

propusemos a realizar este estudo. Recorremos, entre diversas fontes teóricas, à 

Toponímia: ciência que investiga os nomes próprios de lugares. Essa é uma área 

científica da linguagem, ao mesmo tempo específica, por se valer das nomeações 

espaciais como objeto de pesquisa, e transdisciplinar, por dialogar intimamente com 

outros ramos do saber científico como a História, a Geografia, a Antropologia entre 

outros. Dessa forma, em uma investigação interdisciplinar por natureza, fizemos a 

análise dos trinta e dois nomes de escolas públicas presentes no município, examinando 

mais detidamente três delas. Sistematizados os dados, foi possível constatar que a 

maioria dos topônimos escolares são Axiotopônimos, ou seja, topônimos relativos aos 

títulos e dignidades de que se fazem acompanhar os nomes próprios individuais. Títulos 

eclesiásticos como Padre, Dom, Monsenhor, Cônego foram os mais comuns, todos em 

homenagens ao clero da Igreja Católica de Mariana. A cidade é sede de uma 

Arquidiocese importante no cenário religioso brasileiro e seus integrantes sempre 

estiveram envolvidos e muito contribuíram com a educação em Mariana, apesar dos 

conflitos existentes na relação entre Igreja, sociedade e Estado. Com o estudo, foi 

possível constatar que cada topônimo escolar carrega em si a história do lugar, repleto 

de significado social, memórias individuais e coletivas. Contudo, o significado e as 

motivações de cada nome, no presente, muitas vezes, se parecem perdidos no tempo e 

na memória das pessoas. Trabalhos como este contribuem para o resgate dessa 

memória.  

 

Palavras-chave: Nomes Escolares; Toponímia; Mariana. 

 



ABSTRACT 

This research work, in a general way, aimed doing a comprehensive study concerning to 

motivations of given names to all public schools in the city of Mariana-MG (including 

its districts and sub-districts. We delimited “public schools” as only gratuitous basic 

educational institutions: child education (1
st
.to 5

th
. year), fundamental education (6

th
.to 

9
th

.year) and middle education (1
st
.to 3

rd 
year). As from the observation that it is a social 

practice the denomination of external physical spaces of any city, and  for the fact we 

are involved within  the school universe of Mariana city as well we had in view to 

accomplish this study. Use have made use of Toponomy, among many other theoretical 

sources, which is a science that investigates the proper names of places. This is a 

scientific area of language, and specific at the same time once it considers spaces 

denominations as an object of researching  as such and transdisciplinary for the fact of 

intimately dialoging with other scientific knowledge branches such as History, 

Geography and Anthropology and so forth. Thus in a proper interdisciplinary 

investigation we have analysed thirty two names of municipal public schools  besides  

having done a more detailed analysis about three of them, selected in corpus. Once the 

data were systemized it was possible to find out that the majority of school‟s 

toponomies are Axiotoponomies - toponomies regarding to titles and dignities which 

follow individual proper names. Clerical titles like Father, Dom, Monsignor, Canon 

were  mostly usual, and all of them paying homage to clergy of Catholic Church  in 

Mariana. This city is the seat for a significant Archdiocese as to the Brazilian religious 

scenary  and their members have always been involved and so much have contributed to 

education in Mariana as well , inspite of conflicts may exist between society and State. 

This study provided the testifying of that each school toponomy carries into it  the 

history of the place  plenty of social meanings, individual and collective memories 

Today, nevertheless, the meaning and the motivation of each name very often seems to 

be lost in time and in the memory of the people. Works like this one do contribute to the  

ransoming of such memory. 

 
Key words: School names; Toponomy, Mariana city. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nomear os lugares – seja um bairro, uma rua, uma praça, seja um condomínio ou 

uma instituição pública – é prática necessária e comum em qualquer cidade, pois, entre 

outros motivos, trata-se primeiramente de referenciar os espaços físicos para que as 

pessoas se localizem. “Rua Direita”, “Praça Gomes Freire”, “Avenida Nossa Senhora do 

Carmo” são exemplos de logradouros nomeados em uma cidade. “Arena Mariana” 

(ginásio poliesportivo), “Condomínio Vale do Sol” (condomínio residencial), “Escola 

Estadual Dom Silvério” (instituição pública) são exemplos de outros espaços físicos 

nomeados. 

Conceber uma cidade sem qualquer tipo de designativos nominais parece-nos 

impossível, ou, se possível, imaginamos um local onde reina a desordem. Sobre o 

assunto, Dick (1990a) nos diz que:  

 

A identificação individual, através dos apelativos, é, ainda, pelo menos no 

atual estágio de desenvolvimento da civilização, a melhor maneira de se 

designar os elementos de um grupo humano qualquer. Não possuir nome 

será, assim, a exceção e se isso viesse a se transformar em norma 

comportamental, ainda que por hipótese, por um longo lapso de tempo, até a 

sua habitualidade, os indivíduos se movimentariam em um verdadeiro caos. 

O mesmo aconteceria, sem dúvida alguma, se os lugares deixassem de 

apresentar uma forma denominativa (DICK, 1990a, p. 293).  

 

Uma sociedade considerada civilizada não se arquitetaria, portanto, como tal 

sem se referenciar no espaço físico em que se insere, pois necessitamos nomear, 

classificar, sistematizar praticamente tudo: os seres, as coisas, os espaços físicos, as 

pessoas, o universo que nos cerca para vivermos em coletividade. Contudo, muitas 

vezes, não nos atentamos ao porquê de uma nomeação espacial. Às vezes, temos a 

impressão de que os nomes próprios de lugar servem mesmo apenas como referência 

para endereço de correspondência.  

Porém, transcendendo a função de referenciar os espaços físicos, os nomes 

próprios de lugares estão repletos de significações históricas, político-sociais e culturais 

da sociedade da qual fazem parte. Eles são motivados por razões diversas e revelam 

valores e crenças de uma determinada época, além de fazerem parte do léxico cotidiano 

dos que moram ou passam pelos lugares nomeados.  
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A nossa observação de que as nomeações dos espaços físicos em qualquer 

cidade são motivadas nos despertou uma curiosidade ainda mais específica: quais as 

motivações para se nomear as escolas públicas em Mariana/MG? Esse questionamento 

surgiu também aliado ao fato de morarmos na cidade e lecionarmos em escola pública. 

Somos, portanto, pertencentes ao local. O contíguo de fatores linguísticos, sociais, 

políticos e culturais envolvidos no assunto são intrigantes e despertou-nos o interesse 

em investigá-lo.   

Com isso em mente, propusemos estudar os nomes das escolas públicas da 

cidade de Mariana e a motivação que envolve suas escolhas. Para sistematizar a 

pesquisa, recorremos, entre diversas fontes teóricas, à Toponímia: ciência que investiga 

os nomes dos lugares. Essa é uma área científica da linguagem, ao mesmo tempo 

específica, por se valer das nomeações espaciais como objeto de pesquisa, e 

transdisciplinar, por dialogar intimamente com outros ramos do saber científico como a 

História, a Geografia, a Antropologia entre outros. Nas palavras de Dick (1990a, p. 35), 

“antes de tudo, a Toponímia é um imenso complexo línguo-cultural, em que os dados 

das demais ciências se interseccionam necessariamente e, não, exclusivamente”. Por sua 

interdisciplinaridade, contamos também com o aporte teórico da História e da História 

da Educação na tentativa de compreendermos melhor o universo circundante às 

nomeações escolares e sua intrínseca relação com a sociedade.  

Os topônimos (nomes de lugares) podem ser relativizados em macro e 

microcosmos. Por exemplo, em um estudo dos nomes de cidades, Belo Horizonte é um 

topônimo (microcosmo) entre os topônimos citadinos brasileiros (macrocosmo). Já em 

um estudo dos nomes de ruas de Belo Horizonte, os topônimos de rua são o 

microcosmo dentro da cidade (macrocosmo). Com essa visão, consideramos Mariana o 

macrocosmo toponímico e seus topônimos escolares o microcosmo. Por isso, o estudo 

se configura como uma microtoponímia urbana. 

Entendemos que a lexia “escola” refere-se a toda e qualquer instituição pública 

ou particular de ensino com níveis educacionais variados. Contudo, por uma questão de 

delimitação do tema, nossa investigação focalizará as motivações dos nomes de escolas 

públicas que ofereçam a educação básica – Ensino Infantil (1
o 

ao 5
o
 ano), Ensino 

Fundamental (6
o 

ao 9
o 

ano) e Ensino Médio (1
o
 ao 3

o 
ano) – e que estejam situadas na 

cidade de Mariana, incluindo seus distritos e subdistritos. Essa última informação 

doravante ficará implícita todas as vezes que citarmos “escolas públicas”, pois não 
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contemplaremos as creches e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI‟s), 

tampouco as escolas de ensino técnico isolado, presentes no município.  

Toda escola devidamente regularizada perante uma das esferas governamentais 

(Município, Estado, Federação) é registrada com um nome próprio. Essa prática envolve 

toda a sociedade e é repleta de questionamentos, tais como: quem as nomeia – uma 

pessoa ou uma comunidade? Há conflito de interesses sociais e políticos no processo de 

escolha dos nomes? Qual a influência do contexto histórico de cada época nas 

nomeações? Os nomes de fundação podem mudar com o passar dos anos? As 

indagações são inúmeras e buscaremos saná-las ao longo da pesquisa.  

O fato é que os nomes das escolas, sem dúvida, fazem parte do cotidiano e da 

história de uma cidade e são passíveis de estudos linguísticos e sócio-históricos, como o 

proposto aqui. A esse respeito, Dick (1990a) nos lembra: 

 

A história dos nomes de lugares, em qualquer espaço físico considerado, 

apresenta-se como um repositório dos mais ricos e sugestivos, face à 

complexidade dos fatores envolventes. Diante desse quadro considerável dos 

elementos atuantes, que se intercruzam sob formas as mais diversas, 

descortina-se a própria panorâmica regional, seja em seus aspectos naturais 

ou antropoculturais (DICK, 1990a, p. 19). 

 

Esses espaços físicos e também sociais de aprendizagem, de troca de 

experiências exercem função ímpar na sociedade como alfabetizar, e “educar” os jovens 

preparando-os para se tornarem cidadãos adultos atuantes no mundo. Essas instituições 

marcam e povoam o imaginário das pessoas, com memórias individuais e coletivas, que 

por ela passaram em alguma fase da vida. Abordá-las a partir da unidade lexical – os 

nomes escolares – nos permite analisar e compreender os fatores circundantes às 

escolas, aos sujeitos envolvidos no processo e à sociedade que as criou ao longo do 

tempo em Mariana.  

Assim, o estudo proposto, ao revelar uma parcela da história e da memória 

coletiva de Mariana, demostra-se adequado à linha de pesquisa à qual está vinculada: 

“Linguagem e Memória Cultural”, do Mestrado em Letras: Estudos da Linguagem, da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP).  

Vale ressaltar ainda que não encontramos nenhum estudo específico sobre os 

nomes das escolas públicas na cidade de Mariana semelhante a este. Portanto, a 

pesquisa se torna pioneira e poderá servir como base para futuras pesquisas mais 

aprofundadas no tema, interdisciplinar por natureza e ainda muito lacunoso.  
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Toda a pesquisa e o texto final foram organizados em seis capítulos, descritos a 

seguir. 

No Capítulo 1, para contextualizar nossa abordagem lexical, expomos algumas 

definições de léxico bem como suas áreas abrangentes de estudo: a Lexicografia, a 

Terminologia e a Lexicologia. Nessa última, incluem-se os tópicos que mais interessam 

ao nosso trabalho: a Onomástica e a Toponímia, esta estuda, mais especificamente, os 

nomes próprios de lugar (topos). Em seguida, apresentamos as classificações 

taxionômicas propostas por Dick (1990b), base para a nossa classificação dos 

topônimos escolares. Por último, refletimos sobre o fato de abordarmos as escolas como 

objeto de estudo toponímico e histórico.  

No Capítulo 2, discorremos sobre alguns aspectos históricos da formação 

urbana, social e educacional de Mariana, uma cidade tradicionalmente católica desde 

sua fundação, fato que incide também nos nomes escolares. Tecemos considerações 

sobre instrução escolar no período monárquico e no período republicano; este, período 

de criação da maioria das escolas estudadas. Evidenciamos os diversos modelos 

educativos e os inúmeros sujeitos envolvidos no contexto (professores, religiosos, 

políticos, entre outros) ao longo do tempo, na cidade.  

No Capítulo 3, apresentamos os objetivos gerais e específicos da pesquisa, bem 

como os procedimentos metodológicos empregados. Também se encontram nesse 

capítulo a exposição do corpus, a descrição das fontes pesquisadas e o detalhamento das 

duas fichas utilizadas no estudo: uma lexicográfica para todos os topônimos e uma 

histórica para três topônimos específicos, selecionados entre os demais. 

No Capítulo 4, trouxemos as trinta e duas fichas lexicográficas toponímicas 

preenchidas, após pesquisa de campo. Em seguida, apresentamos considerações tanto 

quantitativas quanto qualitativas dos dados obtidos. 

No Capítulo 5, intitulado “Análise completa de três topônimos escolares”, 

apresentamos as análises aprofundadas de três topônimos escolares: Escola Estadual 

“Dom Benevides”, Escola Estadual “Dom Silvério” e Escola Estadual de Ensino Médio 

do Bairro Cabanas, e as devidas justificativas para a escolha desses e não de outros que 

compõem o corpus.  

No Capítulo 6, estão as “Considerações Finais”. Na ocasião, recapitulamos os 

objetivos da pesquisa e expomos algumas conclusões decorrentes das análises 

empreendidas. 
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Por fim, apresentamos as referências utilizadas no trabalho e os anexos contendo 

documentos de algumas escolas. 
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CAPÍTULO 1 – O LÉXICO 

 

Apresentaremos, a seguir, algumas considerações teóricas sobre léxico e suas 

vertentes de estudo, como a Lexicografia, a Terminologia e a Lexicologia. Nesta, inclui-

se nosso principal ponto teórico: a Onomástica e o estudo dos nomes próprios de lugar – 

Toponímia.  

O léxico pode ser definido, de maneira simples, como o conjunto de palavras de 

uma língua. Por meio dele, o homem nomeia, classifica e registra todo o conhecimento 

do universo, além de qualificar as experiências humanas, os sentimentos, as ideias entre 

outros. Biderman (2001, p. 14) considera que “o léxico de uma língua natural pode ser 

identificado com o patrimônio vocabular de uma dada comunidade linguística ao longo 

de sua história”, e esse patrimônio forma um “tesouro cultural abstrato, ou seja, uma 

herança de signos lexicais herdados”. Para Seabra (2004, p.29), o léxico “constitui um 

arquivo que armazena e acumula as aquisições culturais representativas de uma 

sociedade, refletindo percepções e experiências multiseculares de um povo”, podendo, 

por isso, ser considerado testemunho de uma época. Para corroborar as afirmações, 

basta observar na contemporaneidade o expoente crescimento do nosso léxico face ao 

progresso científico e tecnológico, aos meios de comunicação dinâmicos e 

globalizadores, às mudanças sociais das quais somos testemunhas. 

A título de ilustração de como o léxico de uma língua pode representar a cultura 

de um povo em determinada época, tomemos os novos verbetes registrados em 

dicionário de língua portuguesa no século XXI, segundo a edição de número 84/2012 da 

“Revista Língua Portuguesa
1
”: “pré-sal”, “ecoturismo”, “ricardão”, “mochileiro”, 

“tubaína”, “botox”, “bulling”, “tablet”. Nota-se que os três últimos vocábulos são 

empréstimos de outras línguas; porém, já estão todos consagrados pelo uso e pela 

necessidade de designar novos conceitos, novas situações, novos hábitos, novos objetos, 

novas tecnologias.  

Do mesmo modo que surgem novos vocábulos, outros também deixam de fazer 

parte do repertório linguístico de uma comunidade ou grupo social em determinada 

época. A mesma revista citada anteriormente traz casos de verbetes que foram retirados 

                                                           
1
 Fuhrmann, Leonardo. Novas palavras imortais. Revista Língua Portuguesa, São Paulo, n. 84, p. 46-50, 

Out. 2012.  
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de dicionários da língua portuguesa nos últimos tempos, como: “almocafre” (espécie de 

enxada), “furriel” (militar de baixa categoria), “pêssega” (moça bonita, atraente, 

tentadora), “apagador-de-diferenças” (conciliador).  

Também, alguns vocábulos podem adquirir novos significados e rearranjos, 

sempre consonantes às necessidades dos falantes. O verbete “ficar”, por exemplo, 

adquiriu nova acepção em dicionários: trocar carinho por período curto, mas sem 

compromisso de namoro. Outros exemplos: “baixar” – fazer download de arquivos; 

“milícia”: grupo paramilitar. Os exemplos são infindáveis e traduzem a dinamicidade 

não apenas da língua de modo geral, mas, também, especificamente de seu léxico 

representativo de uma época. Carvalho (2001) resume a questão, citando uma reflexão 

sobre “língua” feita pelo escritor clássico Victor Hugo, no prefácio de Cromwell:  

 

Uma língua não se fixa nunca. O espírito humano está sempre em marcha, ou 

melhor, em movimento, e a língua com ele. As coisas são assim. Quando o 

corpo muda, por que não mudaria o traje? [...] Toda época tem suas ideias 

próprias, é preciso que ela tenha também palavras próprias para essas ideias 

(VICTOR HUGO (1827) apud CARVALHO, 2001, p.65). 

 

 

São as novas ideias, as novas experiências, os novos “trajes” (o léxico) 

socioculturais interferindo e auxiliando “o corpo” (a língua) a se vestir com novas 

denominações e comportamentos linguísticos. Tudo isso porque o léxico é o mais aberto 

entre os sistemas que compõem a língua.  

Sobre isso, Biderman (2001) afirma que a aquisição de uma língua por um 

sujeito comporta, de fato, a incorporação de dois acervos: 1º) uma gramática ou um 

sistema de regras; 2º) um léxico. A propósito das regras básicas da língua, a gramática, 

o indivíduo as adquire desde tenra idade, basta observar uma criança por volta de seus 

três anos de idade se comunicando competentemente em sua língua materna. Em se 

tratando de léxico, ainda segundo a autora, um indivíduo jamais será competente em 

plenitude, já que o léxico de qualquer língua constitui um universo sem limites, 

permanentemente em expansão. Sendo assim, Biderman (2001) conclui que, em suma, a 

gramática é um sistema fechado e o léxico, um sistema aberto. Esse sistema aberto, 

sempre sujeito a novas entradas, também nos permite, em recortes diacrônicos, 

compreender e resgatar parte do passado, pois a língua reflete de perto a história e a 

cultura do povo que a utiliza.  



18 

 

Assim, o léxico é realmente o “tesouro vocabular” da língua e um dos meios 

básicos de se armazenar conhecimento. O acúmulo de conhecimento através do léxico 

pode ser feito de inúmeras maneiras: institucionalmente, através dos dicionários, através 

dos registros escritos como fontes históricas de estudos, através de memórias léxicas 

pessoais e coletivas, passadas de geração em geração. Focalizá-lo em algum de seus 

inúmeros aspectos como objeto de estudo e componente cultural intrínseco a uma 

sociedade é, por isso, ir além das palavras pura e simplesmente, é fazer ciência, a 

Ciência do Léxico. Porém, essa não é uma tarefa fácil, vistas as interseções e vieses 

possíveis de estudá-lo: 

 

O léxico está situado em uma espécie de intersecção linguística que absorve 

informações provindas de caminhos diversos: dos sons (fonética e fonologia), 

dos significados (semântica), dos morfemas (morfologia), das combinações 

sintagmáticas (sintaxe) ou do uso linguístico e das situações comunicativas 

(pragmática). Não há unidade lexical sem que algum destes aspectos esteja 

presente, de modo que a variação que afeta as palavras também tem origem 

em algum destes componentes (LORENTE, 2004, p. 20).
2 

 

Acrescentamos ao exposto as questões social e histórica arraigadas ao léxico, 

que carrega consigo marcas de determinada época em que é utilizado, conforme 

exemplos anteriores. Lorente (2004, p. 24) ainda nos diz que inúmeras vezes se vale de 

uma metáfora para caracterizar o léxico como uma “intersecção de caminhos”, 

ilustrando que as perspectivas no estudo científico do léxico podem ser bem diversas, 

mas que essa diversidade não implica necessariamente incompatibilidades ou 

contradições, pois as contribuições das ciências costumam ser sempre parciais. Isquerdo 

e Barros (2010, p. 11) corroboram a ideia: “podemos dizer que os estudos do léxico – 

assim como qualquer coisa na vida, e principalmente, na Ciência – são como um 

espelho quebrado: cada um de nós tem um pedaço, mas ninguém tem o todo”.   

Assim, recortes e focos específicos para fins descritivos e analíticos serão 

sempre imperativos e o “pedaço” do léxico que compete ao presente trabalho refere-se 

ao estudo dos nomes das escolas públicas na cidade mineira de Mariana. 

 

                                                           
2 Texto traduzido pelas bolsistas do Projeto Termisul – UFRGS, Candice Duarte Schreiber e Juliana dos 

Santos Padilha, sob orientação da prof. Cleci Regina Bevilacqua, e retirado da coletânea Ciências do 

Léxico, v. 3, p. 19-30. 
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1.1 As ciências do léxico: Lexicologia, Lexicografia e Terminologia 

 

 O estudo especializado do léxico cabe a três amplas áreas científicas da 

linguagem – a Lexicologia, a Lexicografia e a Terminologia – que, “embora 

complementares entre si, possuem objeto de estudo, metodologias e pressupostos 

teóricos distintos”, conforme Biderman (1998, p.18). No Brasil, um dos pioneiros e 

principais meios de divulgação de pesquisas realizadas nas áreas é a coletânea de textos 

lançada regularmente em volumes, “As Ciências do Léxico: Lexicologia, Lexicografia e 

Terminologia”
3
. Esses artigos compilados evidenciam resultados de estudos 

desenvolvidos por pesquisadores de várias universidades brasileiras e algumas 

estrangeiras. Eles demonstram a diversidade das investigações científicas a respeito do 

léxico de uma língua; têm como público-alvo, em maior escala, pesquisadores que 

também se destinam a esses campos de estudo e, em menor escala, leigos que se 

interessam por essas ciências; contribuindo dessa forma com a ampla divulgação do 

olhar científico sobre a palavra e tudo que a rodeia.  

A Lexicologia é, em sua essência, definida como o estudo científico do léxico e 

suas implicações linguísticas, pragmáticas, discursivas, históricas e culturais. É o ramo 

da ciência que tem como objeto de estudo três problemas teóricos básicos: a análise da 

palavra, a categorização lexical e a estruturação do léxico. Na primeira problematização, 

aloca-se a definição e a identificação de palavra ou unidade lexical. Segundo Biderman 

(2001), termos como “palavra” e “vocábulo” da linguagem comum se prestam a 

equívocos e imprecisões e, por essa razão, os linguistas cunharam o termo “lexema” 

para designar a unidade léxica abstrata em língua. Esse tópico ainda é muito discutido e 

não consensual entre os linguistas, dada a sua complexidade e relatividade dos pontos 

de vista. A categorização lexical está relacionada à classificação sistemática do léxico, 

ainda assunto pouco estudado, a não ser pelo tradicional enfoque dos gramáticos sob o 

capítulo “classe de palavras”. A estruturação do léxico, listado como terceiro problema 

                                                           
3  

Coletânea de textos elaborados por membros do Grupo de Trabalho (GT) de Lexicologia, Lexicografia 

e Terminologia da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística 

(ANPOLL), publicada pelas editoras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Humanitas, da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.  
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teórico da Lexicologia, refere-se à significação das palavras em contextos múltiplos 

textuais ou situacionais.  

A Lexicografia tem como objeto de estudo dicionários em geral e tudo o que diz 

respeito a eles, subdividindo-se ainda em dois campos: a Lexicografia Prática e a 

Lexicografia Teórica. A primeira ocupa-se da descrição do léxico, da produção de obras 

referenciais como glossários e vocabulários. A segunda, a Lexicografia Teórica, 

também conhecida como Metalexicografia, se encarrega de questões ligadas à história 

dos dicionários, bem como suas técnicas de produção, dificuldades de elaboração e 

análise das obras. A Lexicografia é, por isso, conhecida como a ciência do dicionário.  

A terceira área abrangente das ciências lexicais fica a cabo da Terminologia, 

campo de estudo linguístico que, embora transdisciplinar como as demais, possui 

identidade, objeto e paradigmas epistemológicos singulares ao se ocupar do termo 

técnico, da criação e uso particularizado da palavra em diversos campos do 

conhecimento humano, como exemplo: empregos de vocábulos técnicos jurídicos, 

farmacológicos, computacionais, entre outros. O léxico especializado, porém, também 

sofre mudanças, rearranjos, flutuações e intercâmbios entre cenários comunicativos 

assim como o léxico geral dos falantes de uma língua. Tal constatação evidencia que 

não há uma fronteira rígida a separar léxico geral de léxicos especializados. 

Assim, os termos técnicos, bem como todos os vocábulos gerais e seus campos 

de estudo como a Terminologia, a Lexicografia e a Lexicologia integram-se à língua, 

pensada de maneira ampla como um bloco de heterogeneidades linguístico-sociais. 

 

1.2 Onomástica  

 

Entre toda a Ciência do Léxico, a Onomástica é o ponto teórico que mais 

interessa ao nosso trabalho por tratar justamente de questões referentes aos nomes 

próprios.   

Interligada à Lexicologia, a Onomástica é um ramo da ciência linguística que se 

divide ainda em Antroponímia (estudo dos nomes próprios individuais, os sobrenomes e 

os apelidos) e Toponímia (estudo dos nomes próprios de lugares – topos). Como se vê, 

ambas se ocupam do nome próprio, distinto em certos aspectos, da palavra/substantivos 

comuns. As duas especializações se compõem de elementos linguísticos que conservam 

traços denominativos antigos e também revelam valores socioculturais de uma época, se 
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valendo sempre de diálogos com outros ramos do saber como a História, a Geografia, a 

Etnolinguística, a Antropologia entre outros. 

O ato de nomear, de maneira geral, foi considerado, por muito tempo, uma das 

funções básicas da linguagem, inerente à própria história do homem. Biderman (2001, 

p. 13) nos diz que, “ao nomear, o indivíduo se apropria do real como simbolicamente 

sugere o relato da criação do mundo na Bíblia, em que Deus incumbiu ao primeiro 

homem dar nome a toda a criação e dominá-la”. Contudo, a acuidade em se 

compreender o processo pelo qual um nome se une à coisa por ele representada já era 

pensada e havia sido formulada no segundo século antes de Cristo, pelo gramático 

Dionísio, conforme Carvalhinhos (2008). Muitos séculos mais tarde, no período 

renascentista, nos relata Seabra (2004), Fernão de Oliveira discute o quão é difícil 

identificar a motivação da origem de cada nome, pois seria preciso saber de onde 

surgiram as “coisas” correspondentes e, em cada caso, chegar até a "pessoa particular" 

que impôs tal nome.  

São considerados precursores dos estudos sistematizados da Onomástica 

contemporânea mundial Leite de Vasconcelos e Albert Dauzat. O primeiro se destacou 

e é referência nos estudos da Antroponímia. Dispondo-se a resgatar o significado 

esvaziado semanticamente dos nomes de pessoas, ele publicou um estudo acerca do 

conceito e da classificação de antropônimos portugueses com sua obra expoente datada 

de 1928, “Antroponímia portuguesa”, em que analisa os antropônimos de Portugal 

desde a Idade Média. Albert Dauzat, por seu turno, é referência, sobretudo, para os 

estudos da Toponímia. Esse linguista francês é um dos responsáveis pela sistematização 

dos pressupostos teóricos na área a partir de 1922.  

No cenário brasileiro, as pesquisas de Carlos Drumond (FFLCH/USP) sobre as 

línguas indígenas e a Toponímia brasileira, de modo geral, dão início aos estudos 

sistemáticos nesse campo do conhecimento. Na esteira de seu raciocínio e sob sua 

orientação, a linguista Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick se destaca e é 

referência nos estudos toponímicos brasileiros. Ela propôs, em 1990, os “Princípios 

Teóricos e Modelos Taxeonômicos”, estudo aplicado aos nomes de lugares e que é um 

dos nortes metodológicos do presente trabalho. Todas essas questões serão detalhadas 

posteriormente. Por ora, vale ressaltar que o interesse do homem pelo ato de nomear 

desperta não apenas curiosidade, mas também o olhar crítico e científico sobre o fato 

abordado por inúmeros vieses.  
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A palavra “onomástica” é proveniente do grego antigo e carrega consigo o 

próprio significado -onoma: nome.  Aliás, várias questões pensadas pelos gregos sobre 

o nome próprio “se refletem na atual definição de signo – e o nome, como signo que é, 

não pode deixar de ser regido exatamente pelas mesmas normas discursivas que regem 

todos os demais signos”, conforme nos lembra Carvalhinhos (2008, p.2).  O ato de se 

nomear – pessoa e lugar –, cada um com suas peculiaridades, encontra-se em uma área 

de interseção entre elas: o onoma, conforme a figura a seguir:  

 

Figura 1 – Onomástica
 

 
T∩A 

T= Toponímia / A= Antroponímia / T∩A= Intersecção 

Fonte: DICK, 1999, p. 145. 

 

Nessa área de interseção ilustrada pela figura, o vocabulário, ao deixar o seu uso 

pleno na língua, transitando para o uso onomástico, reveste-se de caráter denominativo 

– em uso dêitico ou anafórico – e passa a ser referencializado como topônimo ou 

antropônimo, seguindo direções opostas e complementares, conforme  Seabra (2006). 

Essa transição vocabular do sistema lexical da língua plena para o uso onomástico 

simula uma representação externa em que nomeador, espaço nomeado e receptor se 

unem:   
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o nomeador (sujeito, emissor ou enunciador), o objeto nomeado (o espaço e 

suas subdivisões conceptuais, que incorpora a função referencial, sobre o que 

recairá a ação de nomear), o receptor (ou o enunciatário, que recebe os efeitos 

da nomeação, na qualidade de sujeito passivo. Nessa operação mental, 

cristaliza-se o nome, possibilitando assim sua transmissão às gerações 

seguintes. (SEABRA, 2006, p. 1954, grifo da autora)  

 

 

Liga-se ainda a esse contexto o tema da referência, elucidado por Seabra (2006) 

em seu artigo “Referência e Onomástica”, novamente citado nas próximas linhas. A 

autora pondera que não se pode falar em onomástica – toponímia e antroponímia – sem 

se esbarrar na questão da referência, por se tratar de estudos circundantes à função 

referencial ou denotativa da linguagem. Para ilustrar a referenciação do léxico geral da 

língua, a autora se ampara na relação triádica – sentido, nome, referente – representada 

pelo triângulo de Ogden e Richards (1923), como se pode observar a seguir: 

 

Figura 2 – Relação triádica entre sentido, nome e referente 

 
Fonte: SEABRA, 2006, p. 1955. 

 

Nessa figura, enquanto as linhas contínuas ligam o nome ao sentido e o sentido 

ao referente, sinalizando relações diretas, as linhas pontilhadas ligam o nome ao 

referente, indicando relação indireta a qual deve, necessariamente, ser mediada pelo 

sentido, ou seja, a identificação do referente passa pelo sentido do nome, em se tratando 

do léxico geral da língua.   

 No tocante à Onomástica, as questões sobre referência também têm seu papel de 

destaque como objeto de estudo. Novamente como nos mostra Seabra (2006), a 

identificação dos nomes próprios e dos nomes de lugares pode não passar pelo sentido, 
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sendo remetidos diretamente para o referente, conforme a figura esquemática 

representativa da relação entre o nome e o referente, a seguir: 

 

 

Figura 3 – Referência e Onomástica 

 
 

Fonte: SEABRA, 2006, p. 1955. 

 

Assim, incide tanto nos topônimos quanto nos antropônimos serem, pois, 

representantes ou os próprios referentes em uma situação de comunicação, “podendo-

lhes atribuir, pelo fato, no âmbito dos estudos linguísticos, certa singularidade”, conclui 

Seabra (2006, p.1956).  

Face ao exposto, as reflexões desenvolvidas nos permite afirmar que, se 

quisermos recuperar o significado do nome próprio – seja de pessoa seja de lugar – 

objeto dos estudos onomásticos, devemos lidar com o sentido referencial, não nos 

limitando apenas a ele. É necessário considerarmos sempre o contexto em que a relação 

entre homem, cultura e língua reflita de perto a maneira de pensar e agir de uma 

comunidade ao longo do tempo.  

 

1.2.1 Antroponímia 

 

Assim como o onoma: nome, o vocábulo “antropônimo” também é proveniente 

do grego, anthropos: ser humano. Os antropônimos são os nomes próprios de pessoas, 

sejam prenomes, sobrenomes ou alcunhas, e a Antroponímia é o ramo da Onomástica 
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que estuda os nomes, analisando sua origem, evolução e variação em função do tempo, 

do espaço e dos costumes de determinada época.  

Uma das questões amplamente debatidas e objeto de controvérsias, não apenas 

na esfera linguística como também na esfera filosófica, é o fato de os nomes próprios 

possuírem ou não sentido. Para Lyons (1977), a questão não admite uma resposta 

simples universalmente válida. O teórico defende a tese de que os nomes próprios não 

descrevem e não são sinônimos das pessoas e das coisas a que se referem; assim, não 

têm função conotativa e nem significado, já que não lhes é concedido atributo algum da 

coisa ou da individualidade nomeada. Portanto, sob esse enfoque, o nome próprio 

“João”, por exemplo, serviria apenas para diferenciar um homem de outro que se chama 

“Antônio”; assim como o nome próprio “Curitiba”, que serviria para diferenciar uma 

cidade de outra que se chama “Cuiabá”. 

 Sobre outra questão a respeito dos nomes próprios, Lyons (1977, p.178) 

acrescenta que “tal como são empregues no comportamento linguístico quotidiano, eles 

têm duas funções características: referencial e vocativa”. A função referencial e sua 

importância para o estudo dos nomes próprios foram discutidas na seção anterior. Por 

função vocativa, entende-se a sua utilização para atrair a atenção da pessoa que está a 

ser chamada ou intimidada, conforme o autor citado; porém, não se pode supor que a 

sua função vocativa derive da sua função referencial.  

Já para Dick (1990a), os aspectos semânticos que podem ser encontrados nos 

nomes de pessoas “ligam-se ao papel que exercem de verdadeiras manifestações 

culturais dos povos, cercando-se, às vezes, inclusive de questões revestidas de poderes 

místicos relativos ao nome de pessoa”. A autora relata que, entre alguns grupos 

indígenas brasileiros, não dizer nunca o seu verdadeiro nome a um estranho era norma 

seguida tradicionalmente por todos os do grupo, porque a revelação acarretaria 

infortúnios e males, não só ao portador do nome revelado como aos demais.  

Retornando às contribuições do linguista Lyons (1977), pode-se citar que “o 

nome de uma pessoa é considerado uma parte essencial dela”. Acrescentamos aqui 

também a importância do sobrenome, pois ele traz consigo laços e heranças familiares 

culturais de quem o carrega:  

 

Transmitido de geração a geração, o nome ou o apelido de família carrega em 

si todas as marcas da descendência gentílica, não sendo por isso de livre 

escolha dos cidadãos. A imposição obrigatória do que se convencionou 
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chamar, atualmente, de sobrenome, é o seu traço distintivo, em oposição ao 

prenome, fruto de um ato volitivo dos pais [...] (DICK, 2000, p. 18). 

 

Seja qual for o ponto de vista em relação aos nomes próprios, nos estudos 

antroponímicos, “o que não se pode é deixar de considerar o nome de pessoa como uma 

fonte rica de informações não somente da língua, mas também da cultura, da religião e 

mesmo da ideologia da sociedade que o criou”, conforme nos relata Filgueiras (2011, 

p.33).  

A título de ilustração sobre influências ideológicas de determinadas épocas e 

culturas, podemos observar a considerável influência que os meios de comunicação 

atuais (televisão, cinema, internet entre outros) exercem na população quando da 

escolha de um nome próprio. Não raras vezes, nomes de personagens da telenovela 

brasileira são motivadores da escolha batismal, sendo consagrado como “a moda 

nominativa” da época. Porém, essas influências não datam de hoje, elas sempre 

existiram. No Brasil, em séculos passados, podemos dizer que elas ficavam a cabo da 

Bíblia e da Igreja, quando o teocentrismo e a religiosidade dominavam o 

comportamento social de toda uma época. Os exemplos corroboram, assim, o fato de 

que o nome próprio de pessoa é, pois, fonte reveladora de valores e traços ideológicos 

culturais de determinadas épocas, além de ser também fonte reveladora da história da 

denominação humana.   

 

1.2.2 Toponímia 

 

A Toponímia, como parte integrante da Onomástica e dos estudos lexicais, de 

modo geral, é hoje uma disciplina científica da linguagem com aplicações teórico-

metodológicas próprias e objeto de estudo definido – os topônimos: nomes próprios de 

lugares. Ao tratar do tema, Dick (1990b, p. 119) define Toponímia como “o estudo dos 

nomes de lugares ou dos designativos geográficos, em sua bipartimentação física (rios, 

córregos, morros, etc.) e humana, antrópica ou cultural (aldeias, povoados, cidades, 

etc.)”, fonte reveladora da vivência do homem como entidade individual ou como 

membro de um grupo.  

Muito embora o homem se interesse pelo ato de se nomear os lugares desde 

tempos antigos, é somente no final do século XIX e início do século XX que a 
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Toponímia começa a se delinear e a ser reconhecida como “estudos sistemáticos” dos 

nomes de lugares. Antes, porém, a disciplina era vista de maneira simplória e pouco 

científica, com caráter meramente filológico, alvo muitas vezes apenas de resgate 

etimológico das palavras e catalogação de nomes de lugares sem rigor técnico-científico 

respaldado por uma teoria consistente.  

É na França, país considerado berço da toponímia contemporânea, que se inicia 

uma sistematização da teoria toponímica como disciplina científica, preconizada por 

August Longnon (1844-1911) e, posteriormente a ele, Albert Dauzat (1877-1955), 

considerado um dos mais importantes precursores da toponímia contemporânea. Data de 

1938 uma das obras expoentes de Dauzat: Chronique de toponymie, mesmo ano em que 

ele organiza o “I Congresso Internacional de Toponímia e Antroponímia”, que contou 

com 21 países discutindo práticas metodológicas da toponímia. Sobre Dauzat, 

Zamariano (2010, p. 103) nos diz que suas pesquisas impulsionaram as investigações 

toponímicas, concebendo a disciplina como estudos que, “primeiramente, investigam a 

origem e o significado dos nomes e, posteriormente, considera o método de áreas ou 

dialetológico com duas grandes coordenadas: o tempo e o espaço”. 

No Brasil, as pesquisas toponímicas iniciam-se com estudo etimológico de 

vocábulos de origem indígena, no início do século XX, com Theodoro Sampaio e sua 

obra “O Tupi na geographia nacional”. Porém, começam a adquirir maior 

sistematicidade nos critérios de seleção, classificação, comparação e interpretação das 

ocorrências onomásticas e toponímica com o cientista da linguagem, Carlos Drumond, 

por volta de 1965. Sua obra intitulada “Contribuições do Bororo à toponímia Brasílica” 

se baseia nas diretrizes para a Toponímia francesa traçadas por Dauzat.  

Sob influência e orientação de Drumond, Maria Vicentina do Amaral Dick é 

também considerada precursora dos estudos toponímicos brasileiros. A autora 

estabeleceu uma metodologia científica sistemática ao propor modelos de taxionomias 

motivacionais aos nomes de lugares em seu trabalho “Princípios Teóricos e Modelos 

Taxeonômicos”, expoente datado de 1990, ainda hoje norteador de pesquisas na área. 

Drumond, ao escrever o prefácio da obra citada, afirma que "nenhum outro estudo de 

Toponímia do Brasil reveste-se de tantas qualidades como este, seja do ponto de vista 

estrutural como científico" e acrescenta que “qualquer rol bibliográfico sobre 

Toponímia brasileira deverá conter obrigatória e principalmente este trabalho, que nos 
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mostra, em profundidade, como o homem brasileiro nomeou os seus acidentes „físicos‟ 

e „humanos‟”.  

Uma das questões básicas arroladas por Dick recaía sob o fato da necessidade de 

se demarcar o campo de trabalho da Toponímia. Segundo a autora, “as diferentes 

nuances significativas que dão forma ao nome de lugar e as diversificadas informações 

que dele se pode depreender acabariam por impedir de situá-la em um ramo distinto do 

conhecimento humano” (DICK, 1990, p.35), e, para muitos, suas questões poderiam, 

sem dúvida alguma, e com igual êxito, se inscrever nos quadros da História, da 

Geografia, ou das Ciências Sociais, sendo por elas solucionadas.  

Hoje é certo que a Toponímia se dedica ao estudo dos nomes de lugares 

norteado pela função onomástica da língua, não se esquivando jamais da 

interdisciplinaridade intrínseca aos topônimos. As interseções entre os ramos do saber 

científico não devem se chocar; devem, ao contrário, se unir para atingir o propósito de 

estudar os topônimos como fenômeno “complexo-línguo-cultural” que são, conforme já 

salientado na Introdução. Assim, nenhum topônimo poderá ser tomado isoladamente, 

uma vez que ele recebe em sua constituição influências internas e externas à língua. 

Sobre isso, Dick (1990a) salienta que: 

 

O uso, particularizante do código de comunicação verbal; portanto, além de 

definir o campo conceitual da disciplina, justifica o exame da nomenclatura 

geográfica em suas características internas (filiação linguística dos 

topônimos e respectiva pesquisa etimológica) e externas ou semânticas 

(motivação toponímica). Neste último aspecto, principalmente, é que irá se 

concentrar a fundamentação básica deste trabalho, tendo em vista os motivos 

predominantes, ou mais notáveis, na formação dos nomes de lugares (DICK, 

1990a, p. 37, grifo da autora). 

 

 

Assim, cabe à Toponímia não se ocupar apenas em encontrar a etimologia dos 

signos toponímicos. Ela deve, sobretudo, atentar-se- à investigação motivacional dos 

nomes e ocupar-se dela, ou seja, procurar descobrir o porquê da escolha ou quais foram 

as motivações que animaram o denominador a atribuir determinados nomes aos lugares, 

quais são as características internas e externas dos topônimos entre outros aspectos. 

 

 

1.2.2.1. Signo toponímico e suas características 
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Podemos considerar o signo toponímico semelhante ao signo linguístico de 

modo geral, uma vez que ambos pertencem ao mesmo sistema e, como qualquer forma 

de língua, possuem um significante animado por uma substância de conteúdo. Porém, o 

que confere ao signo toponímico certa peculiaridade é o fato de não ter, como o signo 

linguístico geral, uma natureza arbitrária ou convencional, haja vista que o nome do 

lugar representa a realidade cultural dos que o nomeiam. Portanto, em paralelo a sua 

função referencial, uma das características básicas dos topônimos é o fato de serem 

signos linguísticos motivados por um ou mais denominador que delibera o nome a um 

lugar espacialmente demarcado em determinada época: 

 

Muito embora seja o topônimo, em sua estrutura, como já se acentuou, 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 uma dimensão maior, 

marcando-o duplamente: o que era arbitrário, em termos de língua, 

transforma-se, no ato do batismo de um lugar, em essencialmente motivado, 

não sendo exagero afirmar ser essa uma das principais características do 

topônimo (DICK, 1990a, p. 38). 

 

 

Por isso, a nomeação dos lugares é um processo essencialmente motivado, 

reflexo da realidade sócio-histórica de uma comunidade. Sobre a motivação toponímica, 

Dick (1990a) nos esclarece que ela transparece em dois momentos:  

 

- primeiro, na intencionalidade que anima o denominador, acionado em seu 

agir por circunstâncias várias, de ordem subjetiva ou objetiva, que o levam a 

eleger, num verdadeiro processo seletivo, um determinado nome para este ou 

aquele acidente geográfico; 

- e, a seguir, na própria origem semântica da denominação, no significado 

que revela, de modo transparente ou opaco, e que pode envolver 

procedências as mais diversas (DICK, 1990a, p. 39). 

 

Porém, pelo fato dos topônimos permanecerem por muito tempo na língua 

enquanto a sociedade muda, recuperar a intencionalidade ou a origem semântica 

motivacional do denominador ao nomear um lugar em perspectivas diacrônicas ou 

sincrônicas não é tarefa fácil, devido, muitas vezes à ação do tempo sobre o topônimo, à 

perda ou à inexistência de documentos comprobatórios ou à impossibilidade de se 

resgatar depoimentos orais de testemunhas da época, em suma. Essa é uma das funções 

do toponimista: tentar recuperar as informações muitas vezes perdidas em um período, 

mas que permanecem ali, presentes no nome do lugar. Esses questionamentos e 
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considerações nos remetem a conceitos de “arquivo permanente” e “arquivo opaco” e é 

Seabra (2004) quem nos esclarece: 

 

No universo onomástico de uma determinada região, há nomes de lugares 

que são referencialmente identificáveis por pessoas que fazem parte de redes 

sociais afins. Isso ocorre porque tais nomes podem ser facilmente 

reconhecíveis pela cultura local, permanecendo registrados na memória dos 

membros daquela comunidade – são chamados arquivos permanentes. Outras 

vezes, percebe-se, na mesma comunidade, uma impermeabilidade em muitos 

topônimos – tratam-se dos arquivos opacos. Pode-se observar que se o 

topônimo diz respeito a aspectos físicos e naturais de um lugar, constitui-se, 

na maioria das vezes, de caráter transparente e o sentido do seu referente é 

mais comumente identificável [...]. O mesmo não ocorre se o topônimo se 

refere ao universo psíquico das pessoas que habitam determinada região. 

Nesse caso, muitas vezes, o significado não é transparente, já que o vínculo 

denominativo se perde com o passar dos anos, tornando-se apagada a noção 

do “sentido”, podendo o topônimo, por isso, vir, até mesmo, a ser substituído. 

Entretanto, se nesse mesmo universo, o nome está relacionado à História, 

esse vínculo se mantém e o seu sentido é mais comumente identificável e 

recuperável (SEABRA, 2004, p. 1956-1957). 

    

Desse modo, os topônimos vistos como arquivos permanentes ou opacos fazem 

parte da identidade coletiva de uma comunidade e suas motivações semânticas podem 

estar relacionadas a diversos aspectos, como os sociais, culturais ou ambientais no ato 

de nomear acidentes físicos ou humanos, devendo sempre se considerar o contexto em 

que se inserem. Esses aspectos permitem afirmar que “a Toponímia possui uma dupla 

dimensão: do referente espacial geográfico (função toponímica) e do referente temporal 

(memória toponímica)”, conforme Carvalho (2012, p.2). Assim, os topônimos nos 

permitem, com seus dados, resgatar e compreender parte da relação do ser humano e o 

espaço que habita ou habitou, revelando valores, costumes e cultura de épocas 

pretéritas. Somada às considerações acima, outra característica marcante do topônimo se 

evidencia paralelamente: o fato de ser um verdadeiro “fóssil linguístico” (expressão 

tomada ao geógrafo francês Jean Brunhes por Dick (1990a)) que preserva em algum 

estágio temporal – mesmo que na opacidade do motivo determinante de sua formação – 

a identidade sociocultural de um povo. 

 

1.2.2.2 Sintagma toponímico e sua estrutura morfológica 
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Sobre a estrutura do sintagma toponímico, Dick (1990b) nos esclarece que o 

nome próprio de lugar – o topônimo – liga-se intimamente ao acidente geográfico que 

identifica, com ele constituindo um conjunto ou uma relação binômica que se pode 

seccionar para melhor se distinguir os seus termos formadores:  

 

Dessa simbiose, depreendem-se dois dados básicos que se convencionou 

denominar termo ou elemento genérico, relativo à entidade geográfica que irá 

receber a denominação, e o outro, o elemento ou termo específico, ou 

topônimo propriamente dito, que particularizará a noção espacial, 

identificando-a e singularizando-a dentre outras semelhantes. Atuam ambos 

no sintagma toponímico, de forma justaposta (rio das Amazonas) ou 

aglutinada (Parauna, “rio negro”), conforme, portanto, a natureza da língua 

que os inscreve (DICK, 1990b, p. 10, grifo da autora). 

 

 Em outros termos, a linguista concebe o sintagma toponímico como a união 

simbiótica do nome do acidente geográfico (elemento genérico) – rio, serra, vila, 

fazenda, morro etc. – a um nome particular (elemento específico), identificado como 

topônimo propriamente dito, o qual singulariza um determinado lugar distinguindo-o 

entre os demais semelhantes. E é justamente nesse último ponto que se pode identificar 

a intenção do denominador no ato da nomeação. No sintagma toponímico “vila 

Alvarenga”, por exemplo, vila é o termo genérico e Alvarenga é o termo específico ou o 

topônimo propriamente dito, particularizado e motivado por alguma razão, 

distinguindo-a de outra vila qualquer.  

A partir desta divisão primária, Dick (1990b, p. 13-15) classificou a composição 

morfológica dos topônimos (elementos específicos) segundo sua formação, em três 

categorias: simples, compostos e híbridos, explanados a seguir: 

 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 formador, de origens diversas entre si, do ponto de vista do conteúdo, 
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gerando, por isso, 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).  

  Essas categorias serviram de base para nossa análise estrutural dos sintagmas 

toponímicos referentes aos nomes das escolas públicas da cidade de Mariana. Outro 

ponto que fundamentou nossa análise são as classificações taxionômicas propostas por 

Dick (1990b), apresentadas na sequência.  

 

1.3 Taxionomias Toponímicas 

 

  Com o intuito de sistematizar melhor as pesquisas toponomásticas, alguns 

estudiosos na área em todo o mundo propuseram modelos de classificação taxionômica 

dos nomes de lugares. No Brasil, a base teórico-metodológica fundamental para a 

maioria das pesquisas onomásticas contemporâneas, como é o caso deste estudo, é o 

sistema classificatório proposto por Dick em 1980 e ampliado mais tarde, em 1990. 

Segundo a autora, “os modelos taxionômicos devem ser interpretados como um 

instrumento de trabalho que permitirá a aferição objetiva de causas motivadoras dos 

designativos geográficos, procurando suprir as demandas da pesquisa” (DICK, 1990b, 

p.26).  

  Dick (1990b, p. 31-34) dividiu as categorias classificatórias de acordo com a 

natureza motivacional (semântica) do topônimo, totalizando vinte e sete taxes: onze de 

natureza física (aquelas caracterizadoras do ambiente em seus aspectos de formação – 

rios, córregos, dimensões, formações topográficas, árvores, animais etc.); dezesseis de 

natureza antropocultural (caracterizam as manifestações psíquicas, sociais e culturais do 

homem, no meio em que se encontra – estado de ânimo, sentimentos, nomes de natureza 

religiosa, títulos, nomes próprios, nomes de cidades, estados, países etc.), reproduzidas 

a seguir:  
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  A) Taxionomias de natureza física: 

1 - Astrotopônimos: topônimos relativos aos corpos celestes em geral. Ex.: Estrela (AH
4
 

BA). 

2 - Cardinotopônimos: topônimos relativos às posições geográficas em geral. Ex.: praia 

do Leste (PR). 

3 - Cromotopônimos: topônimos relativos à escala cromática. Ex.: rio Negro (AM). 

4 - Dimensiotopônimos: topônimos relativos às características dimensionais dos 

acidentes geográficos, como extensão, comprimento, grossura, largura, espessura, 

altura, profundidade. Ex.: serra Curta (BA). 

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 – 

montanhas, monte, colina etc. e depressões do terreno – vale, costa, angra etc. Ex.: 

Morro Azul (AH RS). 

7 - Hidrotopônimos: topônimos resultantes de acidentes hidrográficos em geral. Ex.: 

Água Boa (AH MG). 

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 – Ouro Branco (AH MG)). 

9 - Meteorotopônimos: topônimos relativos a fenômenos atmosféricos. Ex.: cachoeira 

da Chuva (RO). 

10 - Morfotopônimos: topônimos que refletem o sentido de forma geométrica. Ex.: ilha 

Quadrada (RS). 

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)). 

   

                                                           
4
 AH – Acidente Humano 
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B) Taxionomias 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. Ex.: vitória: Vitória (AH CE); triunfo: Triunfo (AH AC). 

2 - Antropotopônimos: topônimos relativos aos nomes próprios individuais. Ex.: 

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). 

4 - Corotopônimos: topônimos relativos aos nomes de cidades, países, estados, regiões e 

continentes. Ex.: Europa (AH AC). 

5 - Cronotopônimos: topônimos que encerram indicadores cronológicos, representados, 

em Toponímia, pelos adjetivos novo/nova, velho/velha. Ex.: Velha Boipeba (AH BA). 

6 - Ecotopônimos: topônimos relativos às habitações de um modo geral. Ex.: Casa da 

Telha (AH BA). 

7 - Ergotopônimos: topônimos relativos aos elementos da cultura material. Ex.: jangada: 

Jangada (AH MT). 

8 - Etnotopônimos: topônimos referentes aos elementos étnicos, isolados ou não (povos, 

tribos, castas). Ex.: Chavantes (AH SP). 

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. Ex.: Cristo Rei (AH PR); Jesus (rio GO), Alá (lago, 

AM); Nossa Senhora da Glória (AH AM); às efemérides religiosas: Natividade (AH 

GO); 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 (AH MG). 

Os hierotopônimos podem apresentar, ainda, duas subdivisões:  

– Hagiotopônimos - topônimos relativos aos santos e santas do hagiológio 

romano: Ex.: São Joaquim de Bicas (AH MG); Santa Bárbara (AH MG);  

– Mitotopônimos: topônimos relativos às entidades mitológicas: Ex.: Ribeirão 

do Saci (ES). 
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11 - Historiotopônimos: topônimos relativos aos movimentos de cunho histórico-social 

e aos seus membros, assim como as datas correspondentes. Ex.: Inconfidentes (AH 

MG). 

12 - Hodotopônimos (ou Odotopônimos): topônimos relativos às vias de comunicação 

rural ou urbana. Ex.: Travessa (AH BA). 

13 - Numerotopônimos: topônimos relativos aos adjetivos numerais. Ex.: Três Coroas 

(AH RS). 

14 - Poliotopônimos: topônimos constituídos pelos vocábulos “vila”, “aldeia”, “cidade”, 

“povoado”, “arraial”. Ex.: Rio da Cidade, RJ; serra da Aldeia (PB); Arraial (AH BA); 

Taubaté (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.: Sapateiro (serra do, SP). 

16 - Somatotopônimos: topônimos empregados em relação metafórica às partes do 

corpo humano ou do animal. Ex.: Cotovelo (AH MG); Pé de Boi (AH SE). 

 Para Carvalho (2014, p.86), essa classificação proposta por Dick (1990b) 

“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)”, sendo, pois, base 

teórico-metodológica para os trabalhos na área ainda hoje. Ao presente trabalho importa 

sobremaneira as taxes de natureza antropocultural para critério classificatório dos nomes 

escolares, por serem as escolas públicas acidentes geográficos humanos de natureza 

motivacional antropocultural.  

 

 

1.3.1 Os Antropotopônimos 

 

Entre as taxionomias de natureza antropocultural propostas por Dick (1990b) 

destacam-se os antropotopônimos – nomes de lugares constituídos a partir dos 

designativos pessoais de prenomes, apelidos de família, ou os dois combinadamente. 

Muito já foi explanado a respeito dos nomes próprios de pessoas na seção 1.2.1 
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“Antroponímia” sem, porém, se esgotar o assunto que permite inúmeros pontos de vista. 

Trata-se aqui de evidenciar mais uma vez que as áreas científicas se interligam em um 

contíguo onomástico maior, “reflexo da natureza psicossocial do homem, das tendências 

e costumes dominantes em sua época e em seu meio”, conforme Dick (1990a, p.293), 

que certifica ainda:  

 

 

De fato, no grande conjunto onomástico, localiza-se um ponto do seu 

conteúdo em que Toponímia e Antroponímia estão interseccionadas, 

permitindo que os respectivos campos de trabalho se sintam tocados de perto. 

Tal elemento é, exatamente, o nome próprio, em sentido genérico, 

possibilitando a permuta de subsídios de uma disciplina para a outra. Por isso 

mesmo, Américo Vespúcio pôde emprestar o seu nome pessoal ao Novo 

Mundo, da mesma forma que a República da Argentina transforma-se em 

antropônimo comum a tantas pessoas de diferentes localidades (DICK, 

1990a, p. 294) 

 

Exemplos do presente trabalho também corroboram essa prática comum na 

sociedade de nomear lugares (escola) com nome de pessoas, é o caso da “Escola 

Municipal Wilson Pimenta Ferreira”.  De onde podemos concluir que os 

antropotopônimos têm, em sua essência, homenagem a alguém através da nomeação de 

acidentes geográficos, sejam físicos sejam humanos. Zamariano (2010, p. 219) confirma 

que os antropotopônimos, além de registrar a história cultural de grupos diversos, 

possibilitando-nos conhecer uma parcela da história regional ou nacional, “retratam o 

respeito às pessoas que de uma forma ou de outra participaram do desenvolvimento 

político, histórico e social de cada município, merecendo, por isso, serem lembrados”. 

Porém, essas homenagens não se dão de forma aleatória ou espontânea, há 

sempre diversas questões sócio-político-culturais perpassando a motivação ou as 

motivações nominativas. As homenagens podem partir do individual ou do coletivo, 

podem ser criadas pela comunidade ou impostas por um governo – não raras vezes 

havendo embates entre interesses e forças sociais – além do fato de poderem mudar com 

o passar do tempo.  

Enfim, são inúmeras as questões circundantes aos antropotopônimos, e a 

Toponímia reúne as condições profícuas para uma pesquisa em profundidade dessas 

questões intrínsecas ao nome de determinado lugar. Nas palavras de Dick (1990b, p. 48) 

“ao especialista da matéria abre-se, dessa forma, um amplo campo de investigação e não 

será pretencioso de sua parte objetivar o encontro de vinculações entre o nome de lugar 
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e as características que subordinam o denominador à sua época”, mesmo porque todo 

topônimo e sua carga significativa estão imersos no contexto histórico-político da 

comunidade que o cria, o utiliza e o transmite ao longo de gerações.  

 

1.4 Escolas como objeto de estudo toponímico  

 

As escolas, instituições de ensino construídas pelo homem e localizadas dentro 

do espaço cartográfico demarcado, a cidade, são topos (lugar). Por isso, também são 

consideradas acidentes geográficos humanos dignos de estudos toponímicos. Suas 

nomeações não se justificam apenas por referenciação espacial; elas são motivadas por 

uma ou por várias razões, e são fontes reveladoras das feições sociais, culturais, 

históricas e políticas de uma comunidade ao longo do tempo. Os nomes escolares são 

tão significativos que possuem, inclusive, lei que os regularizam.  

Sobre a regularização nominal das escolas públicas no Estado de Minas Gerais, a 

Lei mais recente que revoga as disposições contrárias (especialmente as Leis de 1969 e 

de 1979) é a Lei Estadual n
o
 13408, de 21/12/1999

5
, a qual dispõe sobre a denominação 

de estabelecimento e instituição pública do Estado e dá outras providências:  

 

Art. 1º - A denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público 

do Estado será atribuída por lei. 

Art. 2º - A escolha da denominação de que trata esta Lei recairá em nome de 

pessoa falecida que se tenha destacado por suas notórias qualidades e por 

relevantes serviços prestados à coletividade ou em evento de valor histórico, 

efeméride, acidente geográfico ou outras referências às tradições históricas e 

culturais do Estado. 

§ 1º - Será observada a correlação entre a destinação do estabelecimento, da 

instituição ou do próprio público que se pretende denominar e a área em 

quese tenha destacado o homenageado, se pessoa de projeção em âmbito 

local.  

Art. 2°- A denominação de que trata esta Lei não poderá recair em nome de 

pessoa que tenha, comprovadamente, participado de ato de lesa-humanidade, 

tortura ou violação de direitos humanos. 

(Artigo acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 21.417, de 15/7/2014) 

 

                                                           
5
 Disponível em: 

<http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=13408&comp&an

o=1999&aba=js_textoAtualizado#texto>. Acesso em 15 maio 2015. 

http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?num=21417&ano=2014&tipo=LEI
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=13408&comp&ano=1999&aba=js_textoAtualizado#texto
http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=13408&comp&ano=1999&aba=js_textoAtualizado#texto
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 Mesmo que a maioria das nomeações das escolas públicas remonte a épocas 

pretéritas à referida Lei, é ela que legitima as antigas, ampara as mais recentes e norteia 

as futuras nomeações, sendo vedada a possibilidade de se atribuir um mesmo nome para 

mais de uma escola dentro do município. 

  Um fato que merece destaque nessa Lei recai sobre o último inciso citado, 

acrescentado em 2014: o artigo prevê que a partir de então não se admita mais que os 

estabelecimentos públicos sejam nomeados em homenagem a pessoas que tenham 

“comprovadamente, participado de ato de lesa-humanidade, tortura ou violação de 

direitos humanos”. A Lei, ao promulgar que os nomes devam se adequar a ela sendo 

modificados, se preciso for, revela-se complacente à atual conjectura social e política 

que vivemos, na qual se julga inadmissível homenagear pessoas hoje vistas com 

desprezo pela história por seus atos cometidos no passado, mas que em épocas pretéritas 

mereceram homenagem com seus nomes atribuídos a escolas, por exemplo. Esse fato 

deixa transparecer a influência direta que uma época e seus valores sociais possuem nas 

motivações dos nomes de lugar. 

Nesse caso, há que se ponderar o fato de que “ao longo da heterogeneidade dos 

motivos designativos, uns surgem com maior frequência que outros e que alguns 

mecanismos de nomeação são bem mais comuns em determinados estágios ou períodos 

da vida coletiva”, conforme nos lembra Dick (1990b, p.49). É o que parece acontecer 

com os nomes das escolas na cidade de Mariana: regidos pela lei supracitada, boa parte 

deles parece homenagear pessoas consideradas dignas de homenagem por alguma razão. 

Sobre isso Dick (1990b) afirma:  

 

[...] há um consenso unânime entre os toponimistas de pesquisar as origens 

da denominação em duas fontes principais, uma reputada espontânea ou 

popular, sem uma autoria identificável à primeira vista, porque nascida no 

seio da população e não individualizada; e, outra, conhecida como 

sistemática ou oficial, atribuída aos descobridores, aos dirigentes, ou ao 

poder de mando, legitimamente constituído, ou não. (DICK, 1990b, p. 49, 

grifos da autora). 

 

A esse respeito, ponderamos que as nomeações de lugares, aqui especificamente 

os nomes das escolas públicas da cidade de Mariana, não significam sempre uma 

relação harmoniosa na sociedade, sem divergências de interesses pessoais ou coletivos. 

Pelo contrário, a nominação escolar frequentemente se torna um campo de embate entre 

forças, revelando, por exemplo, conflitos políticos e de poder em uma comunidade.  
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Todas essas questões podem ser trazidas à tona com os estudos toponímicos 

através de um novo olhar sobre as instituições escolares: as motivações de seus nomes. 

Para tanto, recortaremos no espaço físico da cidade de Mariana/MG uma 

microtoponímia urbana específica – as escolas públicas – como um paradigma social 

motivadamente escolhido por registro de seu nome, salientando-se o caráter 

interdisciplinar do estudo que engloba toponímia, história, educação e memória coletiva 

de uma comunidade. 

 

 

1.5 Escolas como objeto de estudo da História e da História da Educação 

 

 

 Investigar as possíveis motivações para os topônimos escolares na cidade de 

Mariana, pela interdisciplinaridade típica do tema, obriga-nos a adentrar no universo da 

História e da História da Educação de maneira geral. Obriga-nos também a viver a 

árdua experiência de tentarmos depreender o passado através de recortes temporais que, 

muitas vezes, se manifestam para o pesquisador de forma desconexa no presente. Como 

temos a necessidade de sistematizar as coisas e os assuntos através da periodização dos 

fatos, isso se torna um problema, enfrentado principalmente pelos historiadores. Para 

Dermeval Saviani
6
 (2006, p.4), organizar os dados por períodos históricos é “um dos 

problemas mais complexos e controvertidos da historiografia, já que não se trata de um 

dado empírico. Mas de uma questão teórica que o historiador enfrenta ao organizar os 

dados que lhe permitem explicar o fenômeno investigado”.   

 Para a compreensão do contexto histórico-educacional do nosso objeto de 

pesquisa, e para nos nortear na periodização histórica, utilizaremos a seguir o texto “O 

legado educacional do „longo século XX‟ brasileiro”, de autoria do pesquisador 

Dermeval Saviani, citado anteriormente. Saviani (2006) esclarece que nos estudos sobre 

a história da educação brasileira há duas maneiras de nos guiar. A primeira, e mais 

frequentemente adotada, é a periodização considerada por ele “externa”, aquela que se 

guia pelo parâmetro político, abordando-se, em consequência, a educação no período 

Colonial, no Império e na República. Porém, as críticas a essa periodização levaram 

alguns pesquisadores a mudar os critérios, incidindo, num primeiro momento, no 

                                                           
6
 Dermeval Saviani é professor emérito da UNICAMP, pesquisador do CNPq e coordenador geral do 

Grupo Nacional de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil”.  
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critério da determinação econômica do contexto brasileiro e, num segundo momento, 

desenvolveu-se uma tendência a se buscar uma periodização centrada não nos aspectos 

externos à escola, mas naqueles “internos” (ideais pedagógicos, leis educacionais etc.) 

ao processo educativo no país. 

Aqui procuramos nos guiar por ambos os processos, frisando nosso 

entendimento de que todas as questões consideradas pelo autor, “externas”, estarão 

presentes no contexto escolar “interno” por considerarmos a relação escola-sociedade 

próxima e dependente uma da outra. 

 Baseado na perspectiva histórica “interna”, Saviani (2006), no artigo citado 

anteriormente, propõe uma periodização preliminar da história da escola pública no 

Brasil em duas etapas. A primeira compreenderia ainda três períodos: o marco inicial, 

de 1549 a 1759, referente ao que o autor trata por “escola pública religiosa”, cujos 

principais agentes foram os jesuítas, com a ressalva de que o ensino fornecido pelos 

religiosos podia ser considerado como público por ser mantido com recursos públicos e 

pelo seu caráter de ensino coletivo. Porém, não satisfazendo demais critérios como 

fornecimento de matéria-prima pedagógica e de infraestrutura, isto é, prédios 

adequados, agentes envolvidos, diretrizes pedagógicas, componentes curriculares, 

normas disciplinares, mecanismos de avaliação, logo se encontravam sob controle da 

ordem dos jesuítas e, portanto, sob domínio privado. O segundo período abarcaria de 

1759 a 1827, quando se estabeleceram as aulas régias, decorrentes da reforma 

pombalina definida pelo autor como “[...] primeira tentativa de se instaurar uma escola 

pública estatal inspirada nas ideias iluministas” (SAVIANI, 2006, p. 4). E o terceiro 

período data de 1827 a 1890, época em que se tenta organizar a educação sob a 

responsabilidade oficial do Governo Imperial.  

A segunda etapa de uma periodização preliminar da história da escola pública no 

Brasil, explicada pelo autor, seria iniciada em 1890 com a implantação dos grupos 

escolares, correspondendo a data ao marco da história da escola pública propriamente 

dita. Essa fase se divide novamente em três períodos: o primeiro, de 1890 a 1931, 

refere-se à implantação gradativa nos estados das escolas primárias graduadas. O 

segundo, de 1931 a 1961, é pautado nas conquistas das escolas superiores em âmbito 

nacional e na culminância da promulgação, posteriormente a várias correntes 

pedagógicas inovadoras, da primeira Lei de Diretrizes e Bases para a educação nacional 

(LDB).  Por fim, como terceiro período, Saviani estabelece o recorte entre os anos de 
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1961 a 1996, por ser uma época de significativos avanços nas leis e diretrizes 

educacionais, como o ano de 1996, importante pela fixação da Lei n
o 

9.394/96, que rege 

o sistema educacional brasileiro ainda atualmente.  

Com essa visão panorâmica sobre a periodização da escola pública no Brasil, 

buscamos aliar as perspectivas da História e da História da Educação à Toponímia para 

o entendimento do nosso objeto de pesquisa: os nomes das escolas públicas na cidade 

de Mariana. Com o presente trabalho, interdisciplinar por natureza, trazemos 

contribuições aos estudos lexicográficos bem como aos estudos históricos da educação. 

Além disso, será possível proporcionar à comunidade envolvida conhecer um pouco 

mais a própria história tangente aos nomes escolares, às épocas em que foram criados e 

às pessoas envolvidas nos processos de escolha dos nomes. Por fim, destacamos mais 

uma vez o fato de que, embora o tema, instituições escolares em Mariana, seja bastante 

focalizado, principalmente pela vertente da História e da História da Educação, não 

encontramos nenhum estudo sistemático como o proposto aqui. Logo, a nossa pesquisa 

pode ser considerada pioneira na abordagem do assunto em Mariana.
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CAPÍTULO 2 – ASPECTOS HISTÓRICOS DA FORMAÇÃO URBANA, 

SOCIAL E EDUCACIONAL DA CIDADE DE MARIANA 

 

Neste capítulo, teceremos considerações sobre os aspectos históricos da 

formação urbana da cidade de Mariana, atrelados a aspectos sociais, políticos, 

econômicos e educacionais, principalmente pautados na intrínseca relação existente 

entre Estado, sociedade e Igreja Católica, passando pelo regime monárquico até o 

regime republicano, período histórico em que está inserida a fundação da maioria das 

escolas públicas como as conhecemos hoje em Mariana. Os diversos modelos 

educativos e os inúmeros sujeitos envolvidos com as práticas educativas na cidade 

como professores, religiosos, políticos, famílias tradicionais locais etc. também serão 

evidenciados. 

 

2.1 A origem da cidade de Mariana 

 

O “Arraial do Ribeirão do Carmo” ou “Freguesia de Nossa Senhora da 

Conceição do Ribeirão do Carmo” ou ainda “Vila do Carmo” é hoje “Mariana”, 

conhecida como cidade primaz de Minas Gerais. Como podemos notar o município já 

passou por vários estágios denominativos ao longo do tempo desde o início de sua 

colonização nas redondezas do ribeirão do Carmo entre o final do século XVII e início 

do século XVIII. Todas essas denominações trazem consigo fontes históricas 

reveladoras da formação geográfica, social e cultural da cidade e nos permitem 

compreender parte da sociedade local no presente, inclusive no que tange ao nosso 

objeto de pesquisa – os nomes das escolas públicas da cidade de Mariana. 

Pires (2008) nos relata a origem da cidade, época em que os bandeirantes 

desbravavam o Brasil em busca de ouro: 

 

Na região do Ribeirão do Carmo o paulista Bento Rodrigues, ao atravessar o 

morro de Vila Rica, encontrou uma área excepcionalmente opulenta no 

morro denominado Mata Cavalos. Entre o final do século XVII e os 

primeiros anos do século XVIII teve início o processo de colonização nas 

redondezas do ribeirão. Em poucos anos o arraial do Carmo já contava com 

uma população suficientemente numerosa que permitia pleitear o 

reconhecimento institucional de seu crescimento perante a Igreja. Isso 

ocorreu com a elevação da simples capela ao patamar de paróquia ou 

freguesia, denominação usada tanto para a administração civil como para a 

eclesiástica. A freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Ribeirão do 

Carmo foi instituída entre 1700 e 1703 (PIRES, 2008, p. 24). 
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Em 1711, o arraial do Carmo foi elevado à categoria de vila já possuindo uma 

população numerosa, atraída, sobretudo, pela atividade mineradora da região. Nesse 

mesmo ano se deu a criação da Câmara Municipal, um dos fatos marcantes que 

transformou a Vila do Carmo em centro administrativo, pois os povoados formados ao 

redor da vila eram subordinados à Câmara Municipal. Em Mariana, era através dela que 

se aplicavam as formas de justiça e se regulavam as atividades comerciais, educacionais 

e os diversos aspectos cotidianos da cidade, sendo, pois, um dos meios de se manter a 

“ordem” do lugar.  

Outro fato administrativo marcante para o período em questão e que merece 

destaque foi a divisão da região mineradora, em 1714, em três comarcas: Vila Rica, 

Real Vila de Sabará e Rio das Mortes, locais de suma importância e alvo de todas as 

atenções do governo português. Ainda segundo Pires (2008), a comarca de Vila Rica, 

sede da capitania das Minas, era a menos extensa das capitanias, porém a mais 

importante nesse momento de formação da sociedade mineira e brasileira como um 

todo.  

Em 1745, após a criação do bispado do qual se tornou sede, a Vila de Ribeirão 

do Carmo foi elevada à categoria de cidade – nomeada Mariana – em homenagem à 

rainha D. Maria Ana de Áustria, esposa do rei D. João V. Nessa mesma época: 

 

a comarca de Vila Rica dividiu-se em dois termos, um com sede em Vila 

Rica e outro em Vila de Ribeirão do Carmo. Os termos se dividiam em 

freguesias que também se subdividiam em arraiais, distritos ou continentes. 

As primeiras freguesias de provisões episcopais se desenvolveram em torno 

das atividades mineradoras ou agrícolas e, aos poucos, a população foi se 

dedicando também a outras atividades necessárias para o desenvolvimento da 

região. O termo de Vila do Carmo/Mariana era mais extenso que o termo de 

Vila Rica, possuía um número maior de freguesias, além de ser mais 

populoso (PIRES, 2008, p. 26-27). 

 

 A cidade de Mariana rapidamente ganhou destaque entre as demais, não por 

acaso: foi a única a ter um regimento régio preocupado em ordenar seu planejamento 

urbano. Para a historiadora especialista na formação do espaço urbano de Mariana, 

Cláudia Damasceno Fonseca (1998, p. 38), “isso se deveu provavelmente pelo fato do 

local ser o centro religioso de Minas, além de seu valor estratégico, devendo ostentar 

uma imagem que refletisse uma ordem social que desejava impor, e uma imagem digna 

da rainha, regular, ordenada”. A autora explica que a cidade recebeu a intervenção de 
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um projeto do engenheiro militar José Fernandes Alpoim e que “sua paisagem urbana 

seria formada por uma sucessão de praças diferenciadas (recurso utilizado nas 

realizações maneiristas e barrocas) e pelos edifícios, sobretudo os religiosos, revelando 

aspectos característicos da mentalidade barroca” (FONSECA, 1998, p. 40).  

A expressão cultural barroca vinda da Europa era um movimento tipicamente 

urbano e encontrou território profícuo de manifestação em Mariana no século XVIII. 

Isso porque a cidade, assim como outras da região, tem como peculiaridade o fato de ter 

sido urbana antes de se tornar rural, ambiente propício de circulação de  de diversas 

culturas, de circulação de ideias e experiências variadas.  

A inversão do padrão usual de composição espacial – geralmente do rural para o 

urbano – está relacionada a uma série de fatores como o tipo de sociedade, as atividades 

econômicas exercidas e a densidade demográfica, por exemplo. Esta é destaque na 

história de Minas Gerais. Atraídas pela mineração, pessoas de regiões e culturas 

diferentes vieram para o estado e os conglomerados populacionais cresceram em passo 

acelerado e se tornaram tipicamente urbanos para, posteriormente, se tornarem rurais. 

Cunha (2009, p. 60) assegura que “pode-se afirmar que em Minas é o espaço urbano em 

si que vai produzir – mais do que simplesmente anteceder – o espaço rural, e não o 

contrário, como via de regra se pensa o caminho da formação das cidades e dos espaços 

urbanos na história”. Deste modo, para abastecer a população foi se formando na região, 

paralelamente à mineração, uma diversificada estrutura produtiva agropastoril e 

manufatureira de subsistência formadora do comércio regional.  

Para enfrentar a crise vinda com o declínio da atividade mineradora, essas 

atividades diversificadas aumentaram consideravelmente e ajudaram a sustentar a 

economia local, não sendo exagero afirmar que, apesar da crise na mineração, a região 

se manteve e se reorganizou produtivamente com novos ramos econômicos, exercendo, 

com o fim da escravidão e com os ex-escravos, papel importante nesse cenário que se 

configurava no final do século XVIII e início do século XIX, pois Mariana não foi uma 

cidade que recebeu correntes migratórias estrangeiras significativas, absorvendo grande 

parte dessa mão de obra que aqui se estabeleceu.  

 Portanto, é coerente que a peculiar formação de lugar que surge com 

características tipicamente urbanas, que se configura como importante polo econômico, 

administrativo, religioso e cultural, seja também pioneiro em outros aspectos sociais, 
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como a educação, partindo do pressuposto de que “escolarização e urbanização são 

fenômenos paralelos”, conforme Hilsdorf (2012, p.43)
7
.  

 

 

2.2 Considerações sobre instrução escolar em Mariana durante o período colonial 

  

A pesquisadora em História da Educação Rosana Areal de Carvalho indaga: 

“como falar de instrução pública sem falar de política? Como falar de escola sem 

considerar as relações de poder nela existentes?” (CARVALHO, 2013, p.21). Essas 

indagações são pertinentes ao presente trabalho, pois, da mesma forma, os nomes dessas 

instituições também se encontram permeados de embate políticos, disputa de poder e 

jogos de interesses da sociedade em qualquer instância e em qualquer época, não sendo 

diferente em Mariana desde os tempos do Brasil Colônia.  

A educação dos povos das Capitanias, durante o período colonial, foi alvo de 

interesse tanto da Coroa Portuguesa quanto da Igreja Católica, gerando, inclusive, 

diversos conflitos entre ambos. Um fato marcante nesse cenário, na segunda metade do 

século XVIII, foi a expulsão dos jesuítas do território brasileiro pelo marquês de 

Pombal. Sob a justificativa de que a Companhia de Jesus agia como um poder 

autônomo dentro do Reino, ele expulsou os jesuítas de todo o território português, 

inclusive do Brasil. Esse poder autônomo foi conquistado, sobretudo, através do 

domínio educacional que os jesuítas implantaram no período colonial e que passou a ser 

visto como ameaça à hegemonia do governo português na colônia brasileira. Porém, 

mesmo após a expulsão dos jesuítas, seus ideais e padrões educacionais já estavam 

impregnados na sociedade e se evidenciaram na conduta do ensino posteriormente. 

Como um dos alvos de interesse para a Coroa, a educação seria mais um 

mecanismo, ainda que sutil entre vários mais evidentes, de se manter o controle, a 

ordem e a disciplina. A educação vista dessa forma como um dos meios de 

“normatização da sociedade de Minas Gerais” é tema central do artigo: “„Ensinai-os e 

domai-os‟: governo e disciplina escolar em Minas Gerais na segunda metade do século 

XVIII”. O autor, Álvaro de Araújo Antunes, pesquisador do Brasil Colônia, 

aproximando as noções de disciplina e governo, avalia alguns aspectos da instrução 

                                                           
7
 Para aprofundamento no assunto, ler HISLDORF, Maria L. S. O aparecimento da escola moderna: uma 

história ilustrada. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. 
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escolar em Mariana, na segunda metade do século XVIII e nas primeiras décadas do 

século XIX. As considerações feitas pelo historiador sobre as relações entre governo e 

disciplina são recuadas, em um breve apanhado acerca do tema, ao passado medieval 

avançando à época do período colonial. Citando as palavras de Foucault (1995)
8
 sobre a 

arte de governar preocupada com o ordenamento social, Antunes (2012, p. 53) nos diz 

que “governar é estruturar mecanismos capazes de agir sobre o possível campo de ação 

dos outros”. Para tanto, “disciplinar, dirigir, corrigir” são palavras e ações imperativas 

aos governos ordenadores como forma de dominação dos povos, ainda que de maneira 

sutil e diluída na sociedade através da educação.  

A disciplina escolar é um desses mecanismos de sujeição e controle social 

bastante eficaz e seus efeitos contribuíram de certa forma com o domínio do governo 

português, não apenas nas Minas Gerais, como também em toda a Colônia. Para 

Antunes (2012, p.50), “a sujeição à disciplina escolar contribuiu também com a fixação 

de padrões comportamentais de uma sociedade em formação, sem, porém, ser possível 

medir exatamente em números os efeitos disciplinares da normatização nessa 

população”. O autor ainda observa: 

 

Quando o assunto é o governo da Capitania de Minas Gerais ganham 

destaque no debate historiográfico as ações dos capitães gerais, a cobrança 

dos impostos, o controle alfandegário, a repressão às insurreições, a política 

das câmaras, o exercício da justiça. Entretanto, o conjunto dessas estratégias 

e mecanismos de governo não estaria completo se ignorássemos os 

instrumentos e as formas disciplinares mais sutis que contribuiriam para a 

„normatização‟ da sociedade [...]. Todavia, no âmbito das discussões acerca 

da normatização da sociedade de Minas Gerais, a instrução escolar foi 

praticamente ignorada, não obstante fosse um dos principais mecanismos 

disciplinares da modernidade (ANTUNES, 2012, p. 49).  

  

Ao final do artigo ele pondera que, embora não fosse acessível a todas as 

pessoas, a instrução escolar era um instrumento reconhecido no processo de ordenação 

da cidade de Mariana e servia para articular os interesses e necessidades das famílias e 

do Estado e/ou da Igreja.  

 

Por um lado, as famílias se empenhariam em instruir e corrigir suas crias, 

formando cidadãos de bem e propiciando erudição, distinção e a 

                                                           
8 FOUCAULT, Michel. Discurso, Poder y Subjetividad. Buenos Aires: Ediciones El Cielo por Asalto, 

1995. 
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possibilidade de acesso às melhores condições de vida. De outro lado, o 

Estado e a Igreja instituiriam mecanismos de reprodução da ordem e de 

difusão escolar, com objetivos de formar uma “nobreza de toga” 

tecnicamente competente para administrar e dirigir os assuntos laicos e/ou 

religioso (ANTUNES, 2012, p. 66). 

 

Enquanto a relação entre Igreja Católica e governo português era harmoniosa e 

benéfica para ambas as partes, a educação em Mariana ficava a cargo sobretudo das 

famílias e também da Igreja, principalmente através das doutrinas jesuíticas. A instrução 

escolar, privilégio das famílias abastadas, era muitas vezes recebida pelas crianças 

apenas no seio familiar ou através de professores régios que lecionavam em suas 

próprias casas.   

Sobre instituição escolar e ensino de primeiras letras, configurado com tempo e 

espaço definidos efetivamente formal, a cidade de Mariana se destaca como pioneira, 

mais uma vez, principalmente com a fundação do Seminário de Nossa Senhora da Boa 

Morte, em 1750, pelo primeiro bispo Dom Frei Manuel da Cruz, que, ao assumir a 

primeira diocese da Capitania, tratou logo de providenciar a abertura da instituição de 

ensino. Antunes (2010, p.103) destaca que ao criar o seminário, frei Manuel “declarava-

se preocupado em „socorrer a rudeza de meninos incultos‟”, encontrando-se intrínsecos, 

nesse discurso, a aquisição do conhecimento letrado na época, a religiosidade e a 

preocupação com a formação civilizada pautada na “moral e nos bons costumes 

cristãos”.  

É importante ressaltar o fato de que o Seminário não se destinava apenas a 

indivíduos que desejavam se tornar padres; se destinava também aos indivíduos em 

busca de ensino regular e que tivessem condição financeira para arcar com os estudos.  

Antunes (2010, p. 58) também nos mostra que a existência do seminário “contribuiu 

com o projeto de constituição e aparelhamento do bispado mineiro e com o aumento de 

possibilidades concretas de aquisição da cultura letrada” importante para a região e 

conclui: 

 

Foi marcante a importância do ensino da doutrina católica nos vários níveis 

de instrução, bem como era significativa a participação de religiosos nos 

estudos menores. Individualmente, ou à frente de seminários, colégios e 

missões, os religiosos se dedicavam não somente a evangelizar os meninos 

brancos, como também a levar a instrução religiosa e letrada aos sertões, 

civilizando gentios (ANTUNES, 2010, p. 107). 
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Assim, o Seminário sempre esteve sob a direção de religiosos da Igreja Católica 

e seguiu, não sem problemas e conflitos, exercendo função ímpar na sociedade 

marianense e também nas redondezas, uma vez que as famílias abastadas não mais 

precisariam mandar seus filhos para outras Capitanias como o Rio de Janeiro, além da 

possibilidade de a Igreja formar e educar os cidadãos de acordo com os dogmas 

católicos, de se formar o clero e também a elite intelectual mineira.  

 Um dos conflitos envolvendo o Seminário é tratado por Gabriela Berthou de 

Almeida, em seu artigo intitulado “O Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte na 

construção da nação: debates políticos e propostas educacionais”
9
. A autora nos revela o 

cenário e os jogos de poder que abrangeram o Seminário da Boa Morte e os sujeitos 

envolvidos no processo. A partir dos embates ocorridos entre o bispo Dom Frei José da 

Santíssima Trindade (responsável pelo Seminário na época) e Antônio José Ribeiro 

Bhering (professor de Filosofia no Seminário) em relação à gestão do estabelecimento 

escolar, são revelados conflitos e jogos de interesses em que se destaca o papel atribuído 

à educação no processo de construção e formação da sociedade marianense como 

também brasileira de modo geral.  

Segundo Almeida (2013), os participantes da contenda concordavam sobre a 

importância do catolicismo atrelado à educação como aliança fundamental para a 

fortificação da sociedade. Porém, discordavam sobre a autonomia da qual o poder 

religioso deveria desfrutar em relação às questões educacionais. Para o bispo Dom Frei 

José, a intervenção no Seminário de setores não ligados ao clero deveria ser limitada; 

Ribeiro Bhering, por seu turno, considerava que a instituição deveria estar de acordo 

com as determinações e com as necessidades do regime constitucional. Almeida (2013) 

analisa o empasse da seguinte forma:  

 

Podemos afirmar que Ribeiro Bhering era um sujeito que depositava grande 

confiança no Poder Legislativo, sendo este um espaço de importância capital 

para definição das regras que guiariam a vida em sociedade. Por isso, não 

haveria problema, em sua concepção, se as normas de regência do Seminário, 

bem como os conteúdos a serem ensinados, fossem definidos nos limites das 

leis... Já para Frei José, as normas de regência do Seminário deveriam ser 

                                                           
9
 A obra compila trabalhos não só produzidos pelo Grupo de Pesquisa em História da Educação da UFOP, 

como também traz trabalhos de pós-graduação vinculados a outras instituições do país que se voltaram 

para o estudo da cidade de Mariana, dada sua importância no cenário histórico nacional. Os artigos dessa 

obra serão sempre trazidos à tona para explicarmos as questões educacionais que envolvem a cidade de 

Mariana e o Estado de Minas Gerais de maneira geral. A referência completa consta no final deste 

trabalho. 
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estipuladas pelos bispos, que haveriam de estar, por sua vez, alinhados com 

os ditames da Santa Sé (ALMEIDA, 2013, p. 18). 

 

Ambos os personagens do conflito eram considerados pessoas influentes e 

também polêmicas na cidade de Mariana, e cultivaram inclusive desafetos. A autora do 

artigo relata que o governo eclesiástico de Dom Frei José foi considerado um dos mais 

conturbados do século XIX e afirma que “o prelado assumiu a diocese em um momento 

de profundas transformações políticas, culturais e sociais que atingiam não só o Brasil, 

mas também Portugal e, em certo sentido, todo o mundo ocidental” (ALMEIDA, 2013, 

p.20).  O religioso se envolvia em discussões e assumia posturas polêmicas em relação a 

assuntos como o fim do celibato clerical, às novas leis voltadas ao matrimônio, à 

proibição de sepultamento dentro das igrejas etc.  

Assim como o Frei José, o professor Ribeiro Bhering também era engajado e 

participava da vida social da região onde nasceu e vivia, ocupando cargos políticos e 

administrativos como vereador da Câmara de Mariana, juiz municipal e juiz de paz da 

cidade, conselheiro, deputado e secretário provincial, sem se ausentar dos encargos da 

profissão de educador: “ele foi um homem que expôs sues posicionamentos políticos 

em âmbito local, provincial e nacional. Além disso, teve ativa participação nos 

crescentes espaços de sociabilidade de Minas”, segundo Almeida (2013, p.22).  

Esse exemplo de uma disputa ideológica política e social ocorrida no século 

XIX, selecionado entre inúmeros outros ocorridos, nos impõe uma questão nada fácil se 

ser respondida, se é que se tem uma resposta: quem são as pessoas que mereceram ou 

não mereceram homenagem através de nomeação escolar? Esses dois indivíduos foram 

atuantes na sociedade local da época em diversos segmentos, inclusive educacionais, e 

não foram encontrados registros de que eles tenham sido homenageados através de 

denominação escolar. Será que não eram “queridos” pela sociedade marianense? Ou, 

por contendas políticas, pessoas influentes na cidade não permitiram que esses sujeitos 

fossem homenageados? A questão nominativa das instituições mais uma vez se mostra 

atrelada a interesses sejam de cunho político sejam de cunho pessoal.  

O Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte era acessível à pequena parcela 

dos meninos da sociedade mineira. As demais crianças eram educadas informalmente 

no seio familiar, através de preceptores ou através das escolas isoladas, pois ainda não 

havia no período colonial obrigatoriedade de ensino para todos. O governo não assumia 

efetivamente essa responsabilidade e a educação, de maneira geral, estava a cargo 
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basicamente da Igreja Católica. A relação entre cultura escolar e religiosidade, portanto, 

sempre esteve íntima e arraigada à sociedade mineira e marianense, e vem 

originariamente da fundação da cidade e da influência social que os religiosos exerciam, 

antes mesmo da construção desses espaços educacionais formais.  

 

2.3 Considerações sobre instrução escolar em Mariana durante o período 

republicano 

 

 A passagem do regime monárquico para o regime republicano trouxe para o 

Brasil significativas mudanças políticas, sociais e culturais que não se deram 

repentinamente em 1889, marco histórico da proclamação da República. A pesquisadora 

Hilsdorf (2006) faz um recorte entre os anos de 1870 e 1920 como período de transição 

significativo pelo qual o Brasil passou. Isso porque, para ela, “desde 1870, a diacronia 

republicana pode ser percebida coexistindo, cooperando e conflitando com a monarquia, 

enquanto esta persiste nas primeiras décadas do século XX” (HILSDORF, 2006, p. 50). 

A autora aponta cinco transformações importantes ocorridas durante o período citado; 

são elas: i) remodelação das relações de trabalho do regime escravo para o do trabalho 

livre e assalariado; ii) crescimento dos setores de prestação de serviço e da pequena 

indústria associada ao início da urbanização, ao crescimento das camadas médias e ao 

aparecimento de um proletariado urbano; iii) a presença forte do capital estrangeiro; iv) 

a intensa circulação de novas tendências de pensamento – o positivismo –, por exemplo; 

e, por último, v) o fim da monarquia, cuja causa pode ser relacionada às disputas pelo 

poder político entre segmentos das classes dirigentes. Acrescentamos, ainda, a 

instauração do “coronelismo”, ou seja, os grandes fazendeiros governando em prol de 

seus próprios interesses. 

 No âmbito educacional, o Brasil inicia o período republicano com altos índices 

de analfabetismo, daí um dos discursos de que a instrução do povo poderia ser uma 

forma de se superar os problemas do país através de reformas educacionais, em 

consonância com um dos objetivos republicanos de construção de um ideário 

nacionalista: 

 

[...] Pela via evolutiva, a sociedade brasileira seria transformada indireta, 

lenta e acumulativamente, „pelo alto‟, ao ser ensinada – mediante a militância 

dos propagandistas republicanos na imprensa, no Parlamento, nos atos 

políticos cotidianos e nas instituições escolares – a olhar criticamente o 



51 

 

regime monárquico como corrupto e atrasado e a reconhecer as vantagens de 

uma república descentralizada e federativa, amiga da ordem e do progresso 

modernos. A educação pelo voto e pela escola foi instituída por eles como a 

grande arma da transformação evolutiva da sociedade brasileira, e assim 

oferecida em caução do progresso prometido pelo regime republicano: a 

prática do voto pelos alfabetizados e, portanto, a frequência à escola que 

formaria o homem progressista, adequado aos tempos modernos, é que 

tornaria o súdito em cidadão ativo (HILSDORF, 2006, p. 60). 

 

 

A autora ainda nos diz que o discurso sobre educação e escolarização da 

sociedade brasileira era partilhado não apenas pelos republicanos, mas por vários 

estratos da sociedade – homens de letras, jornalistas, políticos, padres, proprietários de 

terras, homens do povo etc. Porém, ainda segundo Hilsdorf (2006, p.61), “embora fosse 

preciso fornecer ensino a toda a sociedade, não se tratava de oferecer todo o ensino para 

toda a sociedade”, discurso, evidentemente, corroborativo à origem das desigualdades 

sociais no quesito acesso a educação:  

 

 Assim o projeto republicano pensa e oferece a escola nos moldes dos 

cafeicultores, antes que outras diferentes camadas sociais a reivindiquem nos 

seus próprios moldes; propõe ensino elementar e profissional para as massas 

e educação científica para as elites „condutoras do processo‟ e reivindica 

ampla educação popular (HILSDORF, 2006, p. 62). 

 

Na esteira de seu raciocínio, Saviani (2006) acrescenta ainda que, nesse clima de 

destaque para a educação nacional, da escola sendo vista como “redentora da 

humanidade”, seria lógico que o governo central assumisse a tarefa de instalar e manter 

escolas em todos os povoados; contudo, não foi isso o que aconteceu:  

 

[...] o certo é que o novo regime não assumiu a instrução pública como uma 

questão de responsabilidade do governo central, o que foi legitimado na 

primeira Constituição republicana. Ao estipular, no art. 35, que incumbe ao 

Congresso Nacional, ainda que não privativamente, „criar instituições de 

ensino superior e secundário nos Estados‟ (inciso 3
o
) [...], a Constituição, 

embora omissa quanto à responsabilidade sobre o ensino primário, delegava 

aos estados competência para legislar e prover esse nível de ensino. Assim, 

serão os estados que irão enfrentar a questão da difusão da instrução 

mediante a disseminação das escolas primárias (SAVIANI, 2006, p. 22-23). 

 

  

Assim, coube aos estados, pelo menos em teoria, a função de ampliar o número 

de escolas e assumir de maneira geral a responsabilidade de educar suas crianças nos 

moldes republicanos nacionalistas, pautados na moral e nos bons costumes, 

prevalecendo também ainda os valores religiosos imbuídos na sociedade, mesmo sendo 
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o Estado republicano laico a partir da Constituição de 1891, a qual separa formalmente 

Igreja e Estado. Mais uma vez essa separação manteve-se apenas no papel, pois, na 

prática, os religiosos continuavam dominando o campo educacional brasileiro e a 

catequese mantinha-se como componente curricular nas escolas republicanas. As 

responsabilidades educacionais atribuídas aos estados foram assumidas de diversas 

formas, sendo os resultados também diversos, uma vez que não havia uma proposta 

nacional unificada de instrução escolar vigente.  

Em meio às várias iniciativas educacionais empreendidas pelos estados, destaca-

se a de São Paulo que, em 1890, define seu modelo geral de instrução escolar primária 

baseado nos Grupos Escolares e acaba por influenciar os demais estados nesse 

segmento. Minas Gerais, na esteira do modelo paulista, empreende diversas reformas 

educacionais, entre as quais se destaca a reforma promovida pelo então “Presidente 

Estadual” João Pinheiro
10

. Ele inaugura de fato uma melhoria do ensino primário com a 

Lei n
o 

439, de setembro de 1906, seus Decretos e Regulamentos que preveem ensino 

primário gratuito e obrigatório para todas as crianças. Pela omissão do governo federal e 

pela falta de um “modelo” nacional educacional a ser seguido, os municípios também 

possuíam certa autonomia organizacional e, obviamente, a educação acaba submetida 

aos interesses das elites locais.  

É importante ressaltar que, embora os discursos sobre instrução pública incidam 

na totalidade dos níveis de ensino, o alvo dos estados e municípios era a implantação e 

melhoria das escolas primárias. Entre as ofertas do ensino primário encontrava-se o 

modelo de grupo escolar, o qual é amplamente estudado por ser um marco na História 

da Educação. Nesse sentido, para Saviani (2006), o modelo de grupo escolar, criado 

para reunir em um só prédio de quatro a dez escolas, foi a grande inovação da época. 

É ainda esse autor que nos esclarece sobre a formação desses grupos escolares, 

ponto crucial para nosso entendimento sobre a origem das escolas públicas e também 

dos nomes atribuídos a elas; isso porque, a maioria das escolas por nós analisadas já foi 

“escolas isoladas”, “escolas graduadas” e “grupos escolares”. Saviani (2006) nos 

                                                           
10

 João Pinheiro da Silva (1860-1908) foi influente político, advogado e industrial brasileiro. Como 

político, em 1888, fundou o Clube Republicano em Ouro Preto, que mais tarde se transformaria no 

Partido Republicano Mineiro. Assumiu a Presidência do Governo de Minas Gerais pela segunda vez em 

1906 e empreendeu a primeira grande reforma do ensino no Estado que, mais tarde, se torna conhecida 

como a “Reforma João Pinheiro”. Ele afirmava que a educação seria o “sustentáculo do desenvolvimento 

econômico que pretendia para Minas”.  
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explica que, anteriormente, as escolas primárias, então chamadas de primeiras letras, 

eram concebidas como classes isoladas ou avulsas e unidocentes. Isso significa que uma 

escola era uma classe regida por um único professor ministrante de ensino elementar a 

um grupo de alunos em níveis ou estágios diferentes de aprendizagem. Essas escolas 

isoladas, uma vez reunidas, foram substituídas pelos grupos escolares, e cada grupo 

escolar tinha um diretor e tantos professores quantas escolas tivessem sido reunidas para 

compô-lo, dando origem, no interior dos grupos escolares, às classes seriadas 

anualmente.  O autor conclui a explicação expondo o fato de que as escolas isoladas 

eram não seriadas, ao passo que os grupos escolares eram seriados e, “por isso esses 

grupos eram também chamados de escolas graduadas, uma vez que o agrupamento dos 

alunos se dava de acordo com o grau ou a série em que se situavam, o que implicava 

uma progressividade da aprendizagem [...]” (SAVIANI, 2006, p.43).  

 Carvalho e Vieira (2013, p. 34) nos mostram que esse novo modelo “sintetizava 

as demandas de racionalização social escolar e o espaço privilegiado para a implantação 

e consolidação da modernidade pedagógica”. Carvalho e Bernardo (2013, p.110)
11

 

acrescentam o fato de que “as alterações significativas no modelo de escolas graduadas 

trataram de modificar o cotidiano das famílias que optavam por educar seus filhos em 

escolas oficiais, em detrimento de preceptores e das escolas isoladas”. A escola formal, 

com espaço, horários e disciplinarização definidos passa a ser o local ideal para a 

formação do cidadão, para a alfabetização dos votantes e para a construção de uma 

identidade nacional projetada pelos republicanos. “No regime republicano, pelo menos 

no que se refere ao campo ideal, todos seriam beneficiados e teriam ação política 

fundamental, em primeira instância, por meio do voto”, conforme Carvalho e Bernardo 

(2013, p.112). Ainda, segundo os autores, formar cidadãos ativos e cientes de seus 

deveres e direitos era o discurso educacional vigente e em conformidade com a corrente 

filosófica do positivismo, culto aos grandes heróis, patriotismo, racionalização e 

modernização, possuindo a educação papel fundamental em todo esse processo 

evolutivo da sociedade de forma geral.  

                                                           
11

 Tanto o trabalho de Carvalho e Bernardo quanto o de Carvalho e Vieira são importantes para o nosso 

estudo por se tratarem de pesquisas voltadas para a cidade de Mariana, atreladas às questões estaduais e 

nacionais da educação de maneira geral. A referência completa do livro, do qual os artigos fazem parte, 

encontra-se nas Referências deste trabalho. 
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Os espaços físicos desse novo modelo de escola institucionalizada, em 

detrimento do ensino doméstico e das escolas isoladas, também ganham destaque, 

estrategicamente imbuídos de interesses republicanos: 

 

Os prédios eram construídos não apenas para abrigar qualquer 

estabelecimento de ensino, mas, de outra forma, receber uma instituição 

republicana. Todas as construções da época estavam carregadas de valores 

simbólicos [...]. Os republicanos impuseram uma estrutura de construção que 

se diferenciasse dos edifícios da cidade. Os prédios, como todas as atividades 

executadas pela escola, deveriam causar admiração, representando a 

grandiosidade do regime republicano. A força das instituições e a integridade 

da administração republicana seriam transmitidas mediante os edifícios, 

construídos nos melhores pontos da cidade e com materiais de inigualável 

qualidade e durabilidade. Esta foi uma maneira profícua de se inserirem no 

cotidiano das cidades, fazendo com que os novos cidadãos republicanos 

estivessem em contato com elementos que, diferentemente da total realidade, 

transparecessem a eficiência dos projetos empreendidos a partir de 1891 

(CARVALHO; BERNARDO, 2013, p. 117). 

 

Porém, esse processo de construção das escolas e sua consolidação no espaço 

urbano ocorreram aos poucos e não sem dificuldades.  Em Mariana, o primeiro Grupo 

Escolar, fundado em 1909, não possuía prédio próprio construído para impressionar, 

como previa os ideais republicanos para essas instituições em fase de consolidação. Pelo 

contrário, no ano em que foi inaugurado, faltava parte do que era necessário para o seu 

funcionamento. Ainda assim, os ideais republicanos nas instituições escolares começam 

a aflorar, conforme nos mostra Lívia Carolina Vieira, na sua dissertação de mestrado 

intitulada “Das Escolas Isoladas ao Grupo Escolar: a instrução pública primária em 

Mariana – MG (1889-1915)”.  

A pesquisadora, em uma abordagem panorâmica, traça a situação em que se 

encontrava o Brasil, Minas Gerais e Mariana para analisar a transição das escolas 

isoladas à implantação do primeiro Grupo Escolar na cidade, delimitando como foco 

principal um período que vai de 1889 a 1915. A autora nos mostra que a criação do 

Grupo se deveu em grande parte a interesse político, identificando uma relação próxima 

entre o Partido Republicano de Mariana e o Grupo e evidenciando também a influência 

da Igreja Católica em todo o processo educacional marianense. Isso porque Gomes 

Henrique Freire de Andrade, Agente Executivo da Câmara Municipal de Mariana na 

década de 1890, filiado ao Partido Republicano Mineiro, empreendeu, juntamente com 

seu grupo, várias ações políticas de afirmação dos ideais republicanos na cidade; entre 

elas, tratou logo de estabelecer boas relações com a Igreja Católica para conquistar 
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espaço na sociedade marianense. Outra ação política promovida por Gomes Freire foi 

exatamente promover o ensino público e gratuito na cidade, atendendo ao que estava 

previsto na Reforma de João Pinheiro de 1906. Vale ressaltar o fato de que Gomes 

Freire era amigo de João Pinheiro.  

Assim, três anos depois da reforma, o Grupo Escolar de Mariana foi criado por 

Decreto Estadual, com direito a festa de inauguração grandiosa e verba da Câmara 

Municipal, se tornando destaque na cidade. Note-se que até então o nome da instituição 

pública era genérica – Grupo Escolar de Mariana –, não havendo uma preocupação 

contundente em especificar o nome homenageando alguém, assim como as escolas 

isoladas também não o faziam. Faria Filho (2000), com sua pesquisa sobre grupos 

escolares em Belo Horizonte, explica que os primeiros grupos escolares eram 

identificados por ordem numérica – 1
o
 Grupo Escolar, 2

o
 Grupo Escolar – assim 

sucessivamente. Contudo, logo receberam nova denominação, homenageando a 

memória republicana.  

Vieira (2011) nos diz que a denominação genérica do Grupo Escolar de Mariana 

permaneceu até 1914, quando passou a ser denominado de Grupo Escolar “Gomes 

Freire”. Em 1931, recebeu o nome de Grupo Escolar “Dom Benevides”, coincidindo 

com a inauguração do prédio próprio em que permanece até hoje a atual Escola Estadual 

“Dom Benevides”. Por trás dessas mudanças de nomes encontram-se conflitos de 

interesses políticos, descritos posteriormente na análise detalhada do nome vigente da 

escola.  

Após ações como a criação do primeiro grupo escolar na cidade de Mariana, a 

política estadual de ampliar o número de escolas e a demanda crescente de novas 

crianças em idade escolar, a cidade foi aos poucos criando novos grupos que deram 

origem às escolas públicas atuais na cidade. Em geral, os prédios continuam os mesmos 

datados de suas fundações com algumas pequenas reformas.  

O que podemos depreender dos fatos apresentados é que a cidade de Mariana, 

pioneira em vários quesitos na história de Minas Gerais, com características urbanas por 

fundação, é também pioneira no quesito educação, seja durante o período colonial, 

através dos preceitos religiosos jesuíticos, com a fundação do Seminário da Boa Morte, 

seja na época do Brasil República, com a implantação do primeiro grupo escolar apenas 

três anos após a reforma educacional marcante, empreendida por João Pinheiro. 
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 Portanto, a instrução escolar sempre esteve presente na cidade passando por 

diversos estágios de desenvolvimento, sempre ligada ao catolicismo, mesmo após a 

laicização do Estado. Também pudemos evidenciar o fato de que diversos sujeitos 

estiveram presentes nesse contexto educacional, palco, muitas vezes, de embates 

políticos e de interesse da elite citadina.  
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Para colocar em prática nossa metodologia, nos apoiaremos em todo o 

referencial teórico exposto. Além disso, nos servirá de aporte outro estudo específico 

por dialogar com a nossa proposta. Trata-se do artigo “Língua e identidade cultural: o 

estudo da toponímia local na escola”, realizado no município de Barra Longa, MG. A 

autora, Ana Paula Mendes Alves de Carvalho, produziu o texto final como resultado de 

um projeto interdisciplinar de uma escola estadual sobre a motivação dos topônimos das 

escolas públicas da cidade de Barra Longa, desenvolvido durante o ano de 2008, 

intitulado: “Escolas têm história: toponímia em Barra Longa”, vinculado à Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais e ao eixo temático Educação Patrimonial.  

Na metodologia utilizada, Carvalho (2012, p. 7) descreve o projeto, concretizado 

em etapas, e nos diz que teve por objetivo “resgatar a história e a memória das escolas 

do município de Barra Longa [...] bem como conhecer um pouco da comunidade onde 

moram alunos envolvidos e da escola onde eles estudaram até o 5º (quinto) ano do 

Ensino Fundamental”.  

Na coleta de dados, professores e alunos foram a cada uma das escolas do 

município angariar in loco todo tipo de informações, como registros escritos nos 

arquivos locais, entrevistas orais permitidas pelos entrevistados e transcritas 

posteriormente etc. Com todas as informações reunidas, confeccionaram fichas 

históricas de cada escola referente à história de criação das escolas e à história das 

comunidades propriamente dita; porém, esses dados históricos não foram expostos no 

artigo. Em face de todos os dados disponíveis foram feitas considerações quantitativas e 

qualitativas a respeito dos nomes das escolas locais, inclusive quanto à classificação 

taxionômica proposta por Dick (1990b), em que se constatou que 64% dos nomes 

analisados são classificados como antropotopônimos. A autora relata que, a partir da 

investigação toponímica proposta, pôde-se conhecer aspectos sociopolíticos e culturais 

da época em que se deu a criação dessas escolas e recuperar informações a respeito da 

constituição do patrimônio cultural que envolve também a história da educação no 

município, evidenciando a relação intrínseca entre língua e identidade cultural.  

Partilhando de metodologia semelhante à descrita acima, salvo as adaptações 

necessárias, apresentamos, a seguir, nossos objetivos – geral e específico – e nossos 
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procedimentos metodológicos, nos quais se encontram a descrição do corpus e os 

modelos das fichas propostos para sistematizar a pesquisa.   

 

3.1 Objetivos 

 

3.1.1 Objetivo geral 

 

Tendo como ponto de partida a unidade lexical – os nomes das escolas – o 

objetivo geral da pesquisa foi realizar um estudo abrangente sobre as motivações dos 

nomes das escolas públicas situadas na cidade de Mariana – incluindo seus distritos e 

subdistritos – que ofereçam a educação básica: Educação Infantil (1
o 

ao 5
o
 ano), Ensino 

Fundamental (6
o 

ao 9
o 

ano) e Ensino Médio (1
o
 ao 3

o 
ano). Não contemplamos as 

creches, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI‟s) e as escolas técnicas, 

conforme dito na Introdução.  

 

3.1.2 Objetivos específicos 

 

Nossos objetivos específicos foram:  

a) apresentar o corpus coletado – trinta e dois nomes de escolas públicas da 

cidade de Mariana – bem como a localização de cada uma no município e a 

natureza da instituição (se municipal ou estadual); 

b) analisar a estrutura morfológica e a classificação taxionômica de cada 

topônimo listado, através de fichas lexicográficas toponímicas próprias; 

c) analisar a história completa de três escolas: Escola Estadual “Dom 

Benevides”, Escola Estadual “Dom Silvério” e Escola Estadual de Ensino 

Médio do Bairro Cabanas;  

d) fazer análises quantitativas e qualitativas a respeito dos nomes das escolas. 

e) verificar se há diferenças motivacionais para escolha dos nomes quando se 

trata de escolas de domínio municipal e quando se trata de escolas de domínio 

estadual;  
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f) divulgar os resultados a que chegarmos à comunidade envolvida. 

 

3.2 Métodos e procedimentos  

 

Como estratégia de trabalho inicial, através da Secretaria Regional de Educação 

do Estado de Minas Gerais (SRE/OP), localizada em Ouro Preto, fizemos um 

levantamento quantitativo das escolas públicas existentes na cidade de Mariana 

(incluindo seus distritos e subdistritos). Identificamos um total de trinta e duas “escolas 

públicas”, conforme nossa limitação para o termo em destaque, a qual foi explicada 

logo na Introdução. A partir disso, fizemos dois quadros síntese dos nomes, distintos 

pelo domínio governamental a qual a escola pertence – se municipal ou estadual – 

conforme se pode observar abaixo:  

 
Quadro 1 – Escolas Municipais de Mariana - MG 

 

Domínio governamental 

(Municipal/Estadual) 

Nome de registro 

oficial 

(Topônimo) 

Localização no 

município 

Código atribuído à 

escola 

Escola Municipal Aníbal de Freitas Distrito - Cachoeira do 

Brumado 

EM1 

Escola Municipal Águas Claras Subdistrito – Águas 

Claras 

EM2 

Escola Municipal de Barro Branco Subdistrito – Barro 

Branco 

EM3 

Escola Municipal de Barroca Subdistrito - Barroca EM4 

Escola Municipal Bento Rodrigues Subdistrito EM5 

Escola Municipal Campinas Subdistrito EM6 

Centro de Educação Padre Avelar Sede EM7 

Escola Municipal Dom Luciano Pedro 

Mendes de Almeida 

Sede EM8 

Escola Municipal Dom Oscar de Oliveira Sede EM9 

Escola Municipal de Goiabeiras Subdistrito EM10 

Escola Municipal de Mainart Subdistrito EM11 

Escola Municipal Morro Santana Sede EM12 

Escola Municipal Monsenhor José Cota Sede EM13 

Escola Municipal Padre Antônio Gabriel 

de Carvalho  

Distrito de Cláudio 

Manoel 

EM14 

Escola Municipal Paracatu de Baixo Subdistrito EM15 

Escola Municipal Passagem de Mariana Distrito – Passagem de 

Mariana 

EM16 

Escola Municipal Prefeito Jadir Macedo  Distrito - Monsenhor 

Horta 

EM17 

Escola Municipal Serra do Carmo Subdistrito EM18 

Escola Municipal Sinhô Machado Distrito - Santa Rita EM19 

Escola Municipal Wilson Pimenta 

Ferreira 

Sede EM20 
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Quadro 2 – Escolas Estaduais de Mariana-MG 

Domínio 

governamental 

(Municipal/Estadual) 

Nome de registro 

oficial 

(Topônimo) 

Localização no 

município 

Código atribuído à 

escola 

Escola Estadual Coronel Benjamim 

Guimarães 

Distrito – Passagem de 

Mariana 

EE1 

Escola Estadual Cônego Braga Distrito – Monsenhor 

Horta 

EE2 

Escola Estadual Cônego Mauro de Faria Distrito – Bandeirantes EE3 

Escola Estadual Dom Benevides Sede EE4 

Escola Estadual Dom Silvério Sede EE5 

Escola Estadual Dona Reparata Dias de 

Oliveira 

Distrito – Cachoeira do 

Brumado 

EE6 

Escola Estadual Doutor Gomes Freire Sede EE7 

Escola Estadual Monsenhor Morais Distrito - Furquim EE8 

Escola Estadual Padre Viegas Distrito – Padre Viegas EE9 

Escola Estadual Professor Soares Ferreira Sede EE10 

Escola Estadual Professora Santa Godoy Sede EE11 

Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas  EE12 

 

Do total de trinta e duas escolas, vinte são municipais e doze são estaduais, 

conforme se verifica por meio dos quadros acima. Em ambos, consta o domínio 

governamental da instituição, se municipal ou estadual, o topônimo propriamente dito, a 

sua localização no município e o código que foi atribuído a cada nome. Esse código 

constará também nas fichas lexicográficas propostas. Com o corpus delimitado, 

partimos para a pesquisa de dados feita em diversas fontes descritas a seguir. 

Uma das fontes essenciais ao nosso trabalho é a pesquisa in loco, ou seja, visita 

às instituições para conhecermos os espaços físicos, as pessoas envolvidas no cotidiano 

escolar (diretores, professores, alunos, serventes, cantineiras etc.), a história local, 

encontrada em documentos e em conversas com os sujeitos envolvidos. Essa pesquisa 

de campo enfrentou inúmeras dificuldades, como a condição em que se encontravam 

muitos documentos nas escolas. Quando se achavam presentes, muitas vezes estavam 

em mau estado de conservação, depositados em “quartinhos” desativados, disputando 

espaço com outros materiais inúteis em meio à poeira. Outro obstáculo enfrentado foi a 

dependência do pesquisador à boa vontade dos funcionários das escolas em 

disponibilizar acesso às informações documentais. Porém, todas as dificuldades foram 

vencidas. 

Para compreendermos a organização e o funcionamento do sistema educacional 

vigente na cidade, também fomos às Secretarias de Educação Municipal e Estadual. 

Essa última, localizada na cidade de Ouro Preto, é a Secretaria Regional de Educação 

(SRE/MG), à qual as escolas estaduais de Mariana se encontram vinculadas. Nesses 
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locais, tivemos acesso a algumas leis, a decretos de criação e instalação de algumas 

escolas etc.  

Também recorremos a entrevistas, devidamente autorizadas, de pessoas 

envolvidas com as escolas em determinadas épocas. É o caso da entrevista feita com a 

dona Hebe Maria Rôla Santos, professora emérita da Universidade Federal de Ouro 

Preto, marianense engajada em questões culturais e educacionais na cidade. Ela 

colaborou com a criação da Escola Estadual “Dom Silvério” e também lecionou nela. 

Por isso, nos relatou toda a história de sua fundação, além de nos ajudar a compreender 

a origem de outros nomes escolares. Também entrevistamos Wemerson Borges, atual 

diretor da Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas, a escola mais recente 

criada na cidade. 

Podemos citar como fonte de pesquisa, ainda, a internet e os sites oficiais 

consultados, como o site da prefeitura municipal, o site da Secretaria Estadual de 

Educação do Estado, o site da Arquidiocese de Mariana, entre outros, os quais nos 

trouxeram informações consideráveis a respeito das instituições pesquisadas.  

Valendo-nos de todas as fontes citadas, procedemos à sistematização dos dados.  

Para tanto, utilizamos uma ficha lexicográfica toponímica para cada nome escolar. 

Sobre isso, Dick (1990b) nos recomenda:  

 

A anotação dos nomes em fichas lexicográficas padronizadas [...] 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 (DICK, 

1990b, p. 20). 

. 

A partir dessa consideração, elaboramos o nosso próprio modelo de ficha 

lexicográfica toponímica, adaptada aos interesses da pesquisa, a fim de descrever e 

analisar sistematicamente cada um dos topônimos quanto à estrutura morfológica, à 

classificação taxionômica e à motivação toponímica, conforme modelo abaixo: 
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Figura 4 – Modelo de ficha lexicográfica toponímica 

(Ficha n
o
 x – código da escola) 

Topônimo:   

Estrutura morfológica do sintagma toponímico:  

Classificação taxionômica e sua justificativa:  

Motivação toponímica:  

Fontes: 

 

 O primeiro item no topo da ficha é o número dessa e o código atribuído a cada 

escola, conforme os Quadros 1 e 2 apresentados anteriormente. O segundo item é o 

topônimo propriamente dito – nome da escola – que conste em registros oficiais na 

atualidade, pois eles podem ter passado por outras denominações anteriores até chegar a 

presente denominação. No terceiro item da ficha, tem-se a estrutura morfológica do 

sintagma toponímico, ou seja, a descrição sintagmática do nome baseada no que propõe 

Dick (1990b) para a classificação do nome próprio de lugar. O quarto item trata da 

classificação taxionômica e sua justificativa, ambas baseadas novamente nos modelos 

propostos por Dick (1990b), apresentados no Capítulo 1 em “Taxionomias 

Toponímicas”. O quinto item traz a razão de cada escola receber determinado nome, ou 

seja, a motivação ou as motivações toponímicas para a escolha daquele nome específico 

para o estabelecimento de ensino. O sexto tópico da ficha refere-se às fontes das quais 

foram colhidas as informações. Algumas fichas podem apresentar outro item, intitulado 

“Observações” para casos em que se necessita fazê-las.  

 Conforme um dos nossos objetivos específicos apresentados, faremos análises 

mais aprofundadas de três escolas, selecionadas entre as demais por motivos que serão 

esclarecidos no Capítulo 5, exclusivo para elas. Desse modo, especialmente para essas 

escolas, elaboramos outra ficha, considerada “histórica” por reunir informações 

referentes à história da instituição, desde sua fundação até a atualidade. Para essa ficha, 

propomos o seguinte modelo:  
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Figura 5 – Modelo de ficha histórica 

(Ficha n
o 
y – código da escola) 

Topônimo  

Localização no município   

Endereço / Tel / E-mail  

Lei ou Decreto de fundação  

Data de instalação e funcionamento  

Nome e grau de ensino inicial  

Nome e grau de ensino atual  

História da escola  

Informações enciclopédicas  

Fontes documentais consultadas  

Fontes orais consultadas  

Documentos anexados  

 

Os itens dessa ficha foram elaborados com o intuito de agrupar os dados 

coletados e nos auxiliar na análise completa das escolas selecionadas. Com elas será 

possível, por exemplo, comparar a denominação de fundação e a denominação atual a 

fim de verificar se houve mudanças denominativas ao longo do tempo.  

Assim como a ficha lexicográfica toponímica, a ficha histórica também possui, 

como primeiro item, o número dessa e o mesmo código atribuído a cada escola. Logo 

abaixo desse código está a localização da instituição dentro do município e, 

posteriormente, informações como endereço, telefone e e-mail. No item “Lei ou Decreto 

de Fundação”, encontra-se o amparo legal de autorização para o funcionamento da 

escola. Logo após, abordamos o nome e grau de ensino inicial e nome e grau de ensino 

atual, respectivamente, para verificarmos se houve alterações nos nomes e nos níveis de 

ensino ao longo do tempo. Em caso afirmativo, trataremos dos motivos que levaram a 

isso. No item “História da escola”, procuramos reunir informações baseadas em leis, 

documentos e relatos de sujeitos que estiveram envolvidos com aquele ambiente escolar 

de alguma forma. Posteriormente, no item “Informações enciclopédicas”, visamos 

ressaltar fatos relevantes e curiosos sobre cada escola. Em seguida, encontram-se as 

fontes consultadas – tanto documentais quanto orais. Por fim, citamos quais foram os 

documentos obtidos através da pesquisa de campo, os quais se encontram nos “Anexos” 

da dissertação.  

Com os métodos e procedimentos descritos, a seguir, faremos análises das trinta 

e duas fichas lexicográficas sobre os nomes das escolas públicas de Mariana.  
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISES DAS FICHAS LEXICOGRÁFICAS TOPONÍMICAS 

  

Neste capítulo, faremos análises tanto quantitativas quanto qualitativas dos 

dados provenientes das trinta e duas fichas lexicográficas sobre os nomes das escolas 

públicas de Mariana. Em seguida, sintetizados os dados, procederemos às discussões 

dos resultados.  

Como explicamos na Introdução, nosso objeto de estudo são os nomes das 

escolas públicas situadas na cidade de Mariana. Do total de trinta e duas escolas, vinte 

são municipais e doze são estaduais. Esse dado nos indica predominância do governo 

local na educação da cidade.  

As escolas públicas encontram-se dispersas por toda a extensão do município, 

que possui nove distritos: Bandeirantes, Cachoeira do Brumado, Camargos, Cláudio 

Manoel, Furquim, Monsenhor Horta, Padre Viegas, Passagem de Mariana e Santa Rita 

Durão. Além de vários subdistritos como Águas Claras, Barroca, Barro Branco, Serra 

do Carmo, Paracatu de Baixo, Bento Rodrigues etc.  

Esses dois últimos foram completamente devastados pela tragédia do 

rompimento das barragens de rejeito mineral, ocorrido em novembro de 2015. A lama 

destruiu tudo, inclusive as Escolas Municipais “de Paracatu de Baixo” e “de Bento 

Rodrigues”. Atualmente, os alunos dessas escolas encontram-se matriculados em outras 

instituições do município. Sobre o fato, é necessário esclarecermos que, apesar de as 

escolas desses subdistritos não existirem mais, ainda as contabilizamos na pesquisa, 

conforme as fichas nº5 – EM5 e nº 15 – EM15. Isto porque existe a possibilidade de se 

construírem novamente essas comunidades em outros locais apropriados para que os 

moradores permaneçam juntos e tentem retomar suas vidas. Em consequência, novas 

escolas serão construídas também. Se tal fato vier a acontecer, não sabemos se as 

comunidades manterão os nomes escolares originais ou não. A hipótese mais provável é 

de que se mantenham os nomes na tentativa de se preservar parte da memória e do 

patrimônio cultural dessas localidades que, no momento, encontram-se perdidos em 

meio à tragédia. Dessa forma, nosso trabalho, inclusive, pode ser uma iniciativa de 

futuros estudos que contribuam de alguma maneira com o resgate de parcela da 

memória local presente nas nomeações escolares dessas comunidades.  

Feito esse adendo, vamos às análises das fichas lexicográficas.  
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4.1 Fichas lexicográficas toponímicas  

  

 A seguir, apresentamos as trinta e duas fichas preenchidas separadas por 

domínio público – municipal (EM) e estadual (EE) – e as respectivas análises. 

 

4.1.1 Fichas lexicográficas toponímicas das escolas municipais  

 

 

(Ficha n
o
 1 – EM1)  

 

Topônimo: Escola Municipal “Aníbal de Freitas” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto, ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Antropotopônimo: topônimo relativo a 

um nome próprio individual – Aníbal de Freitas. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem a Aníbal de 

Freitas.  A única informação que obtivemos foi que ele nasceu em Cachoeira do 

Brumado – distrito onde se encontra a escola – e ficou conhecido na região por gostar 

muito de poesia e também compô-las e recitá-las. A escola foi criada para atender às 

necessidades da população do distrito, que se encontra a 27 km da sede. Em 

documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP – consta a 

autorização de funcionamento da escola datada de 10-04-1996. Não foram encontrados 

registros de quem tenha sugerido a homenagem. 

Fontes: documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP 

 

 

 

(Ficha n
o
 2 – EM2)  

 

Topônimo: Escola Municipal “Águas Claras”  

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto, ou topônimo propriamente dito, destacados por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Hidrotopônimo: topônimo resultante 

de acidente hidrográfico – Águas Claras.  

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem ao lugar onde se 

encontra – no subdistrito de Águas Claras. A escola foi criada para atender às 

necessidades da população do subdistrito, vinculado ao distrito de Cláudio Manoel, que 

está a 46 km da sede.  Em documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas 

Gerais – SRE/OP – consta a autorização de funcionamento da escola datada de 31-07-

1990. Não foram encontrados registros de quem tenha sugerido a homenagem.  

Fontes: documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP 
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(Ficha n
o
 3 – EM3)  

 

Topônimo: Escola Municipal “de Barro Branco”  

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto de preposição + topônimo, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Litotopônimo: topônimo de caráter 

mineral, relativo à constituição do solo local – Barro Branco. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem à localização em 

que se encontra – no subdistrito de Barro Branco. A escola foi criada para atender às 

necessidades da população local, vinculada ao distrito de Padre Viegas, que se encontra 

a 9 km da sede. Em documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – 

SRE/OP – consta a autorização de funcionamento da escola datada de 31-07-1990. Não 

foram encontrados registros de quem tenha sugerido a homenagem. 

Fontes: documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP 

 

 

 

(Ficha n
o
 4 – EM4)  

 

Topônimo: Escola Municipal “de Barroca”  

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto de preposição + topônimo, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Litotopônimo: SENNA (1926, p. 246) 

indica o topônimo “Barroca” presente na “Capital Mineira, em um Alto, no município 

de Mariana (distrito do Furquim); e em um sitio no distrito de Capella Nova do 

Betim (comarca de Bello Horizonte)”. Ele dá a seguinte origem para o vocábulo: “é um 

hybridismo luso-indígena, formado do vernaculo barro e do tupi óca (a casa de barro 

literalmente).” E complementa: “o nome barróca é dado para assignalar as excavações 

naturaes, que as chuvas ou as infiltrações subterraneas vão provocando no terreno, 

formando buraqueiras, desbarrancados, precipicios, etc.” Em uma análise histórica, 

encontraríamos, ainda, o topônimo anterior ao atual, de modo ampliado. O lugar em 

destaque se chamava Santo Antônio da Barroca. No modelo taxionômico de Dick 

(1990b), adotado por nós neste trabalho, teríamos, então em uma primeira fase, um 

hagiotopônimo e nesta segunda fase, conforme nomeamos, um litotopônimo. A 

Barroca é guardiã do Congado de Nossa Senhora do Rosário da Barroca, que desde 

1942 resiste no povoado, subdistrito de Cachoeira do Brumado. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem à localização em 

que se encontra – no subdistrito de Barroca. A escola foi fundada para atender às 

necessidades da população local que não contava com escola no subdistrito, vinculado 

ao distrito de Cachoeira do Brumado. Em documentos da Secretaria Regional de 

Educação de Minas Gerais – SRE/OP – consta a autorização de funcionamento da 

escola datada de 31-07-1990. Não foram encontrados registros de quem tenha sugerido 

a homenagem. 

Fontes: documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP 
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(Ficha n
o
 5 – EM5)  

 

Topônimo: Escola Municipal “Bento Rodrigues”  

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Antropotopônimo: topônimo relativo a 

um nome próprio individual – Bento Rodrigues 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem ao lugar onde se 

localizava, no subdistrito Bento Rodrigues. Tanto a escola, inaugurada em 1950, 

quanto o lugarejo é alusivo a Bento Godói Rodrigues, bandeirante desbravador da 

região das Minas Gerais. “Desbravando a mata, já ao pé da Serra do Caraça, conseguiu, 

em um dia e meio de trabalho, o feito de encontrar quase uma arroba do metal precioso. 

Os aproximados 13 kg em pepitas de ouro fez com que desse ao lugar seu próprio 

nome: Bento Rodrigues” (informações contidas na fonte citada logo abaixo). Distante 

51 km da sede, o subdistrito encontrava-se ligado ao distrito de Camargos. Não foi 

possível fazer pesquisa de campo porque a escola não existe mais. Ela foi atingida pela 

lama na tragédia do rompimento das barragens de rejeito mineral em novembro de 

2015 e os alunos transferidos para a Escola Municipal “Dom Luciano Pedro Mendes de 

Almeida”.  Na Secretaria Municipal de Educação, fomos informados que a história do 

nome, provavelmente encontrava-se em documentos presentes na própria escola. 

Porém, fica evidente a homenagem ao local onde se encontrava. Não foram 

encontrados registros de quem tenha sugerido a homenagem. 

Fontes: revista Curinga do curso de jornalismo da UFOP, disponível em: 

https://issuu.com/revistacuringa/docs/curinga16issuu Acesso em: 20 março 2016, e 

Secretaria Municipal de Educação. 

Observações: optamos por manter contabilizada essa denominação escolar por causa 

da possibilidade de reconstrução da escola em outro local apropriado futuramente. 

Bento Rodrigues foi o subdistrito de Mariana mais devastado pela tragédia do 

rompimento das barragens ocorrida em novembro de 2015. A Escola Municipal “Bento 

Rodrigues” foi completamente destruída pela lama, mas há possibilidade de se 

construir uma “nova Bento Rodrigues” e, consequentemente, uma nova escola. Se isso 

realmente acontecer, não se sabe se a comunidade manterá o nome original ou não. A 

hipótese mais provável é de que se conserve o nome da escola na tentativa de se 

preservar a memória e o patrimônio cultural e imaterial da comunidade presente na 

nomeação escolar e que se encontra perdido em meio à tragédia.  Por isso, mesmo não 

existindo mais, contabilizamos o nome da escola e mantivemos sua ficha de análise. 

Dessa forma, inclusive, este trabalho pode apontar para uma iniciativa de estudos 

futuros que contribua de alguma maneira com o resgate de parcela da memória local, 

tão cara aos moradores de Bento Rodrigues no momento atual pelo qual passa toda a 

comunidade.  

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/revistacuringa/docs/curinga16issuu
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(Ficha n
o
 6 – EM6)  

Topônimo: Escola Municipal “Campinas” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Fitotopônimo: topônimo de natureza 

vegetal – Campinas. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem a localização em 

que se encontra – no subdistrito de Campinas. A escola foi fundada para atender as 

necessidades da população local, que não contava com escola no subdistrito, vinculado 

ao distrito de Cláudio Manoel. Em documentos da Secretaria Regional de Educação de 

Minas Gerais – SRE/OP – consta a autorização de funcionamento da escola datada de 

31-07-1990. Não foram encontrados registros de quem tenha sugerido a homenagem. 

Fontes: documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP 

 

(Ficha n
o
 7 – EM7)  

Topônimo: Centro de Educação Padre Avelar (CEMPA) 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Centro de 

Educação) + termo específico ou topônimo propriamente dito, sem destaque por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Padre) de que se faz acompanhar o nome próprio individual – José 

Dias Avelar. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem ao Padre José 

Dias Avelar ou Padre Avelar, como era conhecido por todos na cidade. Natural de 

Lagoa Santa, sua trajetória sacerdotal passa pelo colégio do Caraça, por Petrópolis e 

também por Dax, na França, onde foi ordenado em 1922.  Chegou a Mariana em 1964 

para ser professor e diretor do Seminário Maior. Na cidade, permaneceu até sua morte 

em 1991, aos 93 anos. Em Mariana, ele sempre esteve à frente de ações importantes 

para a educação marianense de maneira geral. Incentivou a construção de novos 

prédios escolares, ampliando a oportunidade de estudo para todos que se interessassem, 

independente da classe social. Foi diretor e um dos fundadores da extinta Escola 

Estadual “Dom Frei Manuel da Cruz”, onde as pessoas podiam cursar o 1º e 2º graus e 

habilitações profissionais em magistério, técnicos em contabilidade e enfermagem ou 

curso normal formador de professores. Inclusive, houve uma mudança no nome dessa 

escola, que passou a ser denominada, não por acaso, colégio Padre Avelar. Porém, esse 

colégio também já não existe mais. Hoje ele se transformou no Instituto de Ciências 

Sociais e Aplicadas, um dos campi da Universidade Federal de Ouro Preto. Segundo 

moradores da cidade, essa escola foi um dos grandes legados que padre Avelar deixou 

para Mariana.   O atual Centro de Educação Padre Avelar foi fundado em 1991, porém, 

possuía outra denominação: CEDAC – Centro Educacional de Desenvolvimento 

Artístico e Cultural Jadir Macedo. Em 1994, o topônimo inicial foi modificado para 

CEMPA, como permanece até hoje. 

Fontes: documentos da escola, Secretaria Municipal de Educação, relatos de 

funcionários da escola e internet.  

Observações: entre todas as escolas estudadas, o Centro de Educação Padre Avelar é o 

único que foge à regra de que o termo genérico traz em si o indicativo de qual domínio 

governamental a escola pertence, se se trata de uma escola municipal ou estadual. O 

CEMPA é uma escola municipal que atende alunos do ensino fundamental, porém, essa 

informação não se encontra evidenciada em seu topônimo. 
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(Ficha n
o
 8 – EM8)  

 

Topônimo: Escola Municipal “Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Dom) de que se faz acompanhar o nome próprio individual – 

Luciano Pedro Mendes de Almeida. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem ao 4
o 

Arcebispo 

da Arquidiocese de Mariana, que exerceu a função no período de 1988 a 2006. A 

escola, que se localiza na sede, foi criada posteriormente à morte de Dom Luciano, em 

2008. Não encontramos registro de quem tenha sugerido a homenagem, porém fica 

clara a reverência a um membro da Igreja Católica que foi muito querido pela 

população marianense, conforme nos relatou João Vicente de Souza, nativo 

marianense, professor aposentado, ex-diretor de algumas escolas na cidade. 

Fontes: entrevista a João Vicente de Souza, nativo marianense, professor aposentado, 

ex-diretor de algumas escolas na cidade e documentos da Secretaria Regional de 

Educação de Minas Gerais – SRE/OP. 

 

 

 

(Ficha n
o
 9 – EM9)  

 

Topônimo: Escola Municipal “Dom Oscar de Oliveira” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Dom) de que se faz acompanhar o nome próprio individual – Oscar 

de Oliveira. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem ao 11
o 

Bispo e 3
o 

Arcebispo da Arquidiocese de Mariana, no período de 1960 a 1988, Dom Oscar de 

Oliveira. Nascido em Entre Rios de Minas em 1912, ordenou-se padre em 1935 em 

Roma. De volta ao Brasil, veio lecionar no Seminário de Mariana, onde também já 

havia estudado anteriormente. Como Arcebispo, substituiu Dom Helvécio Gomes de 

Oliveira. Para nos contar um pouco sobre Dom Oscar, entrevistamos João Vicente de 

Souza, professor aposentado, nascido na cidade, e que já foi diretor do extinto colégio 

Dom Frei Manoel da Cruz, do CEMPA e da Escola Municipal “Dom Luciano Pedro 

Mendes de Almeida”. João Vicente conviveu com Dom Oscar e nos relata que ele foi 

um homem muito inteligente, sempre preocupado e envolvido com questões sociais na 

cidade. Em 28 anos de governo eclesiástico, Dom Oscar foi o que mais deixou obras 

materiais para Mariana. Foi ele quem construiu o hospital Monsenhor Horta (e também 

o nomeou), criou também o museu arquidiocesano, o museu do livro, o museu da 

música e o jornal “O Arquidiocesano”. Doou muitos terrenos da Igreja para construção 

de obras sociais e moradias. Fundou o extinto ginásio “Dom Frei Manoel da Cruz” e 

também a Escola Estadual “Dom Silvério”, conforme, inclusive, relatamos na análise 

dessa escola. Cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho, em entrevista para o jornal “O 

Liberal”, em 2012, ano do centenário de nascimento de Dom Oscar, disse: “Deixou-nos 

um legado extraordinário Dom Oscar de Oliveira, pelo zelo com o patrimônio artístico 

e cultural de Minas e um apostolado destemido em prol do progresso da igreja e da 
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pátria”, destacou o cônego, que ainda disse ser “praticamente impossível mencionar 

todas as benfeitorias realizadas pelo arcebispo”. Enfim, a homenagem denominativa da 

escola, localiza da sede e fundada em 2002, foi uma forma de reconhecimento por tudo 

o que fez Dom Oscar para Mariana. Não encontramos registros de quem tenha sugerido 

a homenagem. 

Fontes: entrevista a João Vicente de Souza, nativo marianense, professor aposentado, 

ex-diretor de algumas escolas, e que conviveu com Dom Oscar. Documentos da escola 

e o site: http://www.jornaloliberal.net/noticia/mariana-celebra-centenario-do-

nascimento-de-dom-oscar-de-oliveira. Acesso em: 21 março 2016. 

 

 

(Ficha n
o
 10 – EM10)  

 

Topônimo: Escola Municipal “de Goiabeiras” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto de preposição + topônimo, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Fitotopônimo: topônimo de natureza 

vegetal – Goiabeiras. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem a localização em 

que se encontra – no subdistrito de Goiabeiras. A escola foi fundada para atender às 

necessidades da população local que não contava com escola no subdistrito, vinculado 

ao distrito de Furquim. Em documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas 

Gerais – SRE/OP – consta a autorização de funcionamento da escola datada de 31-07-

1990. Não foram encontrados registros de quem tenha sugerido a homenagem. 

Fontes: documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP 

 

 

(Ficha n
o
 11 – EM11)  

 

Topônimo: Escola Municipal “de Mainart” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto de preposição + topônimo, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Antropotopônimo: topônimo relativo a 

um sobrenome – Mainart.  

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem à localidade em 

que se encontra – no subdistrito de Mainart que, por sua vez, é outra homenagem 

denominativa. Trata-se do sobrenome dos irmãos Guilherme e Jorge Mainard 

fundadores do lugar. Com o passar dos anos, a pronúncia e a grafia desse sobrenome se 

alterou, adaptada à linguagem popular da região, passando à “Mainart”. A escola foi 

fundada para atender às necessidades da população local que não contava com escola 

no subdistrito. Vinculado ao distrito de Padre Viegas, se localiza a 22 km da sede. Não 

foram encontrados registros de quem tenha sugerido a homenagem. 

Fontes: documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP – 

e site Portal do Patrimônio Cultura. Disponível em: 

 http://www.portaldopatrimoniocultural.com.br/site/sobreoportal/index.php Acesso em: 

24 março 2016. 

 

 

 

http://www.jornaloliberal.net/noticia/mariana-celebra-centenario-do-nascimento-de-dom-oscar-de-oliveira
http://www.jornaloliberal.net/noticia/mariana-celebra-centenario-do-nascimento-de-dom-oscar-de-oliveira
http://www.portaldopatrimoniocultural.com.br/site/sobreoportal/index.php
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(Ficha n
o
 12 – EM12)  

 

Topônimo: Escola Municipal “Morro Santana” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto, ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas.  

Classificação taxionômica e sua justificativa: Geomorfotopônimo: topônimo relativo 

à forma topográfica – Morro. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em referência ao local onde se 

encontra no município – no bairro Morro Santana. A escola foi fundada para atender às 

necessidades da população local que não contava com escola no bairro. Em 

documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP – consta a 

autorização de funcionamento da escola datada de 31-07-1990. Não foram encontrados 

registros de quem tenha sugerido a homenagem. 

Fontes: documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP 

 

 

(Ficha n
o
 13 – EM13)  

 

Topônimo: Escola Municipal “Monsenhor José Cota”  

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Monsenhor) de que se faz acompanhar o nome próprio individual – 

José Cota. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem a Monsenhor 

José Cota, pertencente ao clero da Arquidiocese de Mariana. Porém, essa não é sua 

denominação primeira. A instituição foi fundada em 1985 com o nome de Escola 

Municipal “Cônego Juca Cota”, em homenagem também a um membro da Igreja 

Católica. Um ano depois, passou a ser chamada de Escola Municipal “Monsenhor José 

Cota”. Em 1991, a escola mudou de nome de novo, passando a ser Escola Municipal 

“16 de julho”. Em 1994, outra mudança: reinaugurada em novo prédio, passou a ser 

denominada novamente Escola Municipal “Monsenhor José Cota”.  

Fontes: documentos da própria escola. 

Observações: essas mudanças denominativas encontram-se descritas no projeto 

político pedagógico da escola; porém, não nos foi esclarecido, na pesquisa de campo, 

quem ou quais pessoas fizeram todas essas mudanças. O que pudemos perceber foi 

que, em decorrência de mudanças de prefeitos, ocorriam essas modificações no 

topônimo escolar em questão.  

 

 

(Ficha n
o
 14 – EM14)  

 

Topônimo: Escola Municipal “Padre Antônio Gabriel de Carvalho” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Padre) de que se faz acompanhar o nome próprio individual – 

Antônio Gabriel de Carvalho. 
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Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem ao padre Antônio 

Gabriel de Almeida Carvalho, nascido em 1882, na antiga freguesia de São Caetano, 

hoje Monsenhor Horta. Em pesquisa de campo, não encontramos mais informações 

sobre a ligação dele com a escola e nem sobre quem tenha atribuído a homenagem. A 

instituição está localizada em Cláudio Manoel, distrito que fica a 46 km da sede. Na 

década de 1980, quando foi criada, pertencia ao Estado. Em 1997, passou a ser 

administrada pelo município, como permanece atualmente.  

Fontes: arquivo da Cúria Metropolitana de Mariana, documentos da Secretaria 

Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP. 

 

 

 

(Ficha n
o
 15 – EM15)  

 

Topônimo: Escola Municipal “Paracatu de Baixo”  

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico híbrido (composição indígena + portuguesa) ou topônimo 

propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Hidrotopônimo: topônimo resultante 

de acidente hidrográfico – Paracatu –, que significa “rio bom” na língua tupi. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem ao lugar onde se 

localizava – no subdistrito de Paracatu de Baixo. Distante 34 km da sede, encontrava-

se ligado ao distrito de Monsenhor Horta. Não foi possível fazer pesquisa de campo 

porque a escola não existe mais. Ela foi atingida pela lama na tragédia do rompimento 

das barragens de rejeito mineral em novembro de 2015 e os alunos foram transferidos 

para a Escola Municipal “Morro Santana”. Na Secretaria Municipal de Educação, 

fomos informados que a história do nome, provavelmente, encontrava-se em 

documentos presentes na própria escola. 

Fontes: Secretaria Municipal de Educação.  

Observações: optamos por manter contabilizada essa denominação escolar por causa 

da possibilidade de reconstrução da escola em outro local apropriado futuramente. 

Assim, este trabalho pode apontar para uma iniciativa de estudos futuros que contribua 

de alguma maneira com o resgate de parcela da memória local, tão cara aos moradores 

de Paracatu de Baixo no momento atual pelo qual passa toda a comunidade. 

 

(Ficha n
o
 16 – EM16)  

 

Topônimo: Escola Municipal “Passagem de Mariana” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto, ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Hodotopônimo (ou Odotopônimo): 

topônimo relativo à via de comunicação rural ou urbana – Passagem – que leva de um 

lugar a outro.  

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em referência ao local onde se 

encontra dentro do município – no distrito de Passagem de Mariana – que tem sua 

origem pelo fato de ter sido utilizado como acesso ao rio Ribeirão do Carmo pelos 

desbravadores em busca do ouro na região. A difícil travessia originou o nome do 

distrito e, consequentemente, da escola. De acordo com relato (que se encontra no 

Projeto Político Pedagógico da escola) de uma das primeiras professoras, Carmem, a 
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escola foi fundada em 1984, iniciando suas atividades com duas turmas multisseriadas 

sob a responsabilidade de duas professoras, incumbidas de todo funcionamento da 

escola e únicas funcionárias. A escola funcionava no prédio do Sindicato da 

Companhia da Passagem. Na época, os próprios alunos e seus pais levavam todo 

material, inclusive os bancos que funcionavam de carteiras para os alunos estudarem. 

Desde seu início, a escola contava com a ajuda da prefeitura até ser mantida 

completamente por ela. Em documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas 

Gerais – SRE/OP – consta a autorização de funcionamento da escola datada de 31-07-

1990. 

Fontes: documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP e 

documentos da escola. 

 

 

(Ficha n
o
 17 – EM17)  

 

Topônimo: Escola Municipal “Prefeito Jadir Macedo” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Prefeito) de que se faz acompanhar o nome próprio individual – 

Jadir Macedo.  

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem ao ex-prefeito – 

Jadir Macedo – que governou a cidade entre os anos de 1978 e 1982. Nos documentos 

da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP –, consta que a escola 

recebeu autorização para funcionar em 2008. Não foram encontrados registros de quem 

tenha sugerido a homenagem. 

Fontes: documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP.  

 

 

(Ficha n
o
 18 – EM18) 

  

Topônimo: Escola Municipal “Serra do Carmo” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto, ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Geomorfotopônimo: topônimo relativo 

à forma topográfica – Serra.   

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome porque, quando foi inaugurada, a 

maioria dos alunos era de “Serra do Carmo”, povoado vizinho ao povoado de Pombal, 

onde a escola se localiza. Ambos os povoados se ligam ao subdistrito de Vargem que, 

por sua vez, pertence ao distrito de Padre Viegas.  Criada em 1990, a sugestão do nome 

foi dada pelo primeiro diretor da escola, o senhor Ozanir Maia, e sua irmã e ex-

professora, Odalete Maia. Outras pessoas da localidade também contribuíram para a 

criação da escola, entre elas, a dona Therezinha, moradora preocupada com a 

alfabetização dos habitantes da Vargem, visto que esse era distante 37 km da sede. Isso 

dificultava o acesso da população aos estudos. Assim, a escola surgiu para suprir as 

necessidades educacionais das pessoas dessas comunidades.  

Fontes: documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP, 

entrevista com o atual diretor da escola: Rogério Pedrosa Gerçossimo.  

Observação: Mariana é um município de grande extensão, caracterizado por possuir 
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diversos distritos e subdistritos que, por sua vez, ainda possuem povoados e 

comunidades menores, às vezes, muito distantes da sede. Algumas localidades 

possuem escolas e outras não. Várias não oferecem todos os níveis de ensino. Quando 

chegam ao ensino médio, muitos alunos dessas comunidades precisam se deslocar para 

a sede para estudarem. 

 

 

(Ficha n
o
 19 – EM19)  

 

Topônimo: Escola Municipal “Sinhô Machado”  

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto, ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo topônimo relativo a 

título ou dignidade (“sinhô”, pronúncia de “senhor”, pronome de tratamento) de que se 

faz acompanhar um sobrenome – Machado. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem a Antônio Alves 

Machado, o “sinhô Machado”. Os registros mais antigos encontrados da escola são de 

1924 a 1965, quando ainda era denominada “Escola Distrital Mista da Vila de Santa 

Rita Durão”, distrito onde a escola se localiza, em Santa Rita Durão, distante da sede 

50 km. Na década de 60, a escola foi toda reformada com recurso da ALCAN (empresa 

de fabricação de alumínio), que atuava na região. A reforma teve por objetivo receber 

não só crianças da comunidade local, mas também filhos de funcionários, uma vez que 

o crescimento da população exigia uma melhor estrutura do prédio para melhorar a 

qualidade da aprendizagem e o bem estar dos alunos. Depois dessa reforma, em 1969, a 

escola passa a ser denominada oficialmente Escola Estadual “Sinhô Machado”. A 

homenagem foi atribuída por um antigo funcionário da ALCAN ao pai de Raimundo 

Campos Machado, primeiro diretor brasileiro da referida empresa. Os documentos 

encontrados não citam o nome do funcionário que atribuiu a homenagem. Antônio 

Alves Machado ou “sinhô Machado” nasceu em Pitangui, em 1880, não tendo ligação 

direta com a referida escola. Foi antes, uma homenagem indireta a Raimundo Campos 

Machado, diretor da empresa na época, filho do “sinhô Machado”. Segundo 

documentos da escola, “Raimundo Campos demonstrava uma grande preocupação com 

educação das crianças da comunidade local”. Este, sim, encontrava-se envolvido, de 

certa maneira, com a escola denominada. Em 1979, a Escola Estadual “Sinhô 

Machado” foi transferida para a dependência administrativa da ALCAN - Alumínio do 

Brasil. Em 1983 voltou novamente a pertencer à rede Estadual. Já em 1998, ela foi 

municipalizada e passou para a denominação de Escola Municipal “Sinhô Machado”, 

com se encontra atualmente.  

Fontes: Documentos da escola. 

Observações: Note-se que a grafia do vocábulo “senhor” foi mantida como muitas 

pessoas a pronuncia – “sinhô”.  

 

 

(Ficha n
o
 20 – EM20)  

 

Topônimo: Escola Municipal “Wilson Pimenta Ferreira” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Municipal) 

+ termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Antropotopônimo: topônimo relativo a 
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um nome próprio individual – Wilson Pimenta Ferreira. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem a Wilson Pimenta 

Ferreira. Quem nos esclareceu sobre essa motivação toponímica foi novamente João 

Vicente de Souza, nativo marianense que foi diretor de algumas escolas na cidade e 

conhece muito sobre elas. Ele nos relatou que a homenagem foi dada pelo ex-prefeito, 

João Ramos, quando governava a cidade na década de 1970. Wilson Pimenta Ferreira 

foi o primeiro secretário de educação municipal, pois antes desse período, não havia 

esse tipo de cargo e, sim, coordenadores educacionais. João Vicente nos relata que 

Wilson Pimenta faleceu prematuramente e não é lembrado por muitos na cidade. A 

escola teve sua autorização para funcionamento em 1995. 

Fontes: entrevista a João Vicente de Souza, nativo marianense, professor aposentado, 

ex-diretor de algumas escolas na cidade, e documentos da escola.  

 

A partir dessas fichas, foi possível constatar que grande parte dos nomes 

escolares municipais é de natureza antropocultural, isto é, aqueles que se caracterizam 

como manifestações psíquicas, sociais e culturais do homem, no meio em que se 

encontra – estado de ânimo, sentimentos, nomes de natureza religiosa, títulos, nomes 

próprios, nomes de cidades, estados, países etc. Com destaque para os Axiotopônimos, 

contabilizados como maioria. A outra parcela dos topônimos escolares municipais é de 

natureza física, aquelas caracterizadoras do ambiente em seus aspectos de formação – 

rios, córregos, dimensões, formações topográficas, árvores, animais etc. Com essas 

constatações, foi possível elaborar o seguinte quadro síntese: 

 

Quadro 3 – Síntese dos nomes escolares municipais quanto à natureza dos topônimos 

Topônimos de natureza antropocultural  

Topônimos de natureza física 

Axiotopônimos Antropotopônimos 

Padre Avelar 

 

Dom Luciano 

 

Dom Oscar 

 

Monsenhor José Cota 

 

Padre Antônio Gabriel de 

Carvalho 

 

Prefeito Jadir Macedo 

 

Sinhô Machado 

Aníbal de Freitas 

 

Wilson Pimenta Ferreira 

 

Mainart 

 

Bento Rodrigues 

Águas Claras, Paracatu de Baixo – 

Hidrotopônimos 

 

Barro Branco – Litotopônimo 

 

Barroca – Litotopônimo 

 

Campinas, Goiabeiras – Fitotopônimos 

 

Serra do Carmo, Morro Santana – 

Geomorfotopônimos 

 

Passagem de Mariana – Hodotopônimo 
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Observamos que as escolas localizadas na sede do município tiveram maior 

incidência de nomeações de natureza antropocultural – Escola Municipal “Prefeito Jadir 

Macedo”, Escola Municipal “Monsenhor José Cota”, etc. Já as escolas que se localizam 

nos distritos e subdistritos priorizaram as nomeações de natureza física, como é o caso 

de Escola Municipal “de Águas Claras”, Escola Municipal “de Campinas” etc., todas 

em referência ao nome do lugar onde se encontram. O caráter mais urbano da sede 

municipal em comparação ao caráter mais rural dos distritos e subdistritos pode ter 

influência sobre o fato.  

No que tange à classificação taxionômica proposta por Dick (1990b), entre os 

vinte topônimos municipais, verificamos a ocorrência de sete Axiotopônimos, isto é, 

topônimo relativo a título e dignidade de que se faz acompanhar o nome próprio 

individual, como Dom, Padre, Monsenhor, Prefeito, etc. Em porcentagem, isso 

representa 35% do total. Registramos quatro ocorrências (20%) de Antropotopônimos: 

topônimos relativos a um nome próprio individual, como Aníbal de Freitas; duas 

ocorrências (10%) de Hidrotopônimos: topônimos resultantes de acidentes hidrográficos 

– Águas Claras, por exemplo; duas ocorrências (10%) de Litotopônimo: topônimos de 

caráter mineral, relativo à constituição do solo local – Barro Branco – por exemplo; 

duas ocorrências (10%) de Fitotopônimos: topônimos de natureza vegetal – Goiabeiras 

– por exemplo; duas ocorrências (10%) de Geomorfotopônimo: topônimo relativo à 

forma topográfica – Morro Santana, por exemplo, e uma ocorrência (5%) de 

Hodotopônimo (ou Odotopônimo): topônimo relativo às vias de comunicação rural ou 

urbana – Passagem de Mariana.   

 Esses dados podem ser sintetizados no seguinte gráfico:  
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Gráfico 1 – Classificação dos nomes das escolas municipais de Mariana-MG de acordo com a taxionomia 

de Dick (1990b) 
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Sobre as motivações, constatamos que nenhum topônimo foi atribuído 

aleatoriamente, como era de se esperar, pois, todos possuem uma história. Novamente 

está em evidência o caráter antropocultural das motivações, por ser a maioria em 

homenagem a alguém. Assim, pela contabilidade dos Axiotopônimos e dos 

Antropotopônimos (de natureza antropocultural), que, juntos, somaram onze 

ocorrências entre as vinte, verificamos que as homenagens foram atribuídas a pessoas 

de influência religiosa, social e política na cidade, conforme demonstração a seguir: 
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Gráfico 2 – Representação em porcentagem das influências nominativas das escolas 

municipais de Mariana-MG 
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É certo que influências nominativas de cunho social e político por muitas vezes 

se misturam e se confundem; porém, aqui, estamos considerando essas influências 

explícitas através dos Axiotopônimos. É o caso do Axiotopônimo Escola Municipal 

“Prefeito Jadir Macedo”. Assim, a partir desses gráficos, podemos notar que as 

nomeações escolares municipais em homenagem a pessoas advêm, sobretudo, de 

influência religiosa. Nomes de pessoas ligadas ao clero católico como “Dom Oscar de 

Oliveira”, “Monsenhor José Cota” foram os mais frequentes. Isso se explica pelo fato de 

Mariana ser uma cidade tradicionalmente católica, desde sua fundação até os dias 

atuais; E também pelo fato de que os integrantes da Igreja Católica sempre estiveram à 

frente de questões educacionais na cidade, conforme dissemos no Capítulo 2.  Os títulos 

religiosos precedentes aos nomes próprios são menções à hierarquia da igreja católica.  

As motivações nominativas por influência social foram atribuídas a pessoas que 

de forma direta ou indireta estiveram relacionadas à cidade e mereceram a homenagem, 

ou ainda por alguma imposição de terceiros.  

As motivações de cunho político evidente podem ser constatadas através do 

próprio topônimo – E. M. “Prefeito Jadir Macedo” – em que fica clara a menção ao ex-

prefeito da cidade. O fato de se colocar o título precedente ao nome tem a finalidade de 

tentar conter a perda da memória de quem foi aquela pessoa ou que cargo ocupava em 
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épocas pretéritas. Caso contrário, essa memória se perderia ainda mais rápido. É o que 

parece ter acontecido com o Antropotopônimo “Wilson Pimenta Ferreira”, sujeito do 

qual poucas pessoas se lembram. Dona Hebe, por exemplo, marianense nativa, nos disse 

que “ninguém sabe muito sobre essa ele; o que se sabe é que ele trabalhou na Câmara 

Municipal de Mariana e um ex-prefeito resolveu fazer a homenagem, atribuindo o nome 

do funcionário a uma escola municipal”.  

Outra constatação é que várias escolas, principalmente as de alguns distritos e 

subdistritos, foram autorizadas a funcionar pela Secretaria Estadual de Educação em 

1990; porém, não encontramos documentos sobre o motivo das denominações. Essas 

informações, não muito precisas, são fruto da falta de registro escrito que nos 

comprovem ou nos indique o porquê daquele nome, de tal modo que o trabalho 

investigativo fica, muitas vezes, dependente apenas da memória das pessoas da 

comunidade que vivenciaram a época de criação de determinada escola. Essa é uma das 

dificuldades que nos foi imposta por várias vezes durante a pesquisa, porém, 

contornando-as, procuramos ser o mais fidedignos possível aos dados que nos foram 

surgindo.  

Passamos, a seguir, para as análises decorrentes das fichas das escolas estaduais. 

 

4.1.2 Fichas lexicográficas toponímicas das escolas estaduais 

 

(Ficha n
o
 21 – EE1)  

 

Topônimo: Escola Estadual “Coronel Benjamim Guimarães” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual) + 

termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Coronel) de que se faz acompanhar o nome próprio individual – 

Benjamim Guimarães.  

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem ao Coronel 

Benjamin Ferreira Guimarães. Nascido em Santo Antônio de São João Acima, atual 

Igaratinga, quando ainda território pertencente a Pará de Minas, MG. Benjamin 

Guimarães deixou benfeitorias pelas cidades por onde passou. O jornalista, professor e 

escritor, Lindolfo Xavier, contemporâneo de Benjamim, o considera um dos maiores 

filantrópicos do Brasil e afirma que “o que ele fez neste terreno, as doações, as 

fundações de assistência aos trabalhadores e à infância, o estímulo ao ensino médico e 

às pesquisas científicas, as dotações a hospitais, asilos e escolas, tudo se sucedeu 

vertiginosamente, sem que nem se apercebesse a opinião pública da totalidade dos 

benefícios distribuídos”. Em 1906, ele adquiriu a patente de Coronel da Guarda 
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Nacional, passando a ser incorporado ao seu nome como era comum à época. Em 1927, 

ele comprou a Mina da Passagem reestruturando-a e fazendo com que ela voltasse a 

produzir ouro, o que gerou empregos e prosperidade ao Distrito de Passagem de 

Mariana, local onde a escola foi construída e inaugurada em 1959.  O Coronel 

Benjamim Guimarães faleceu em Belo Horizonte em 15 de março de 1948, aos 86 

anos. Portanto, 11 anos antes da construção da escola. Nos registros documentais da 

instituição e em conversa com a atual diretora não foram encontrados evidências de 

quem ou quais pessoas sugeriram a homenagem. O fato merece investigação mais 

aprofundada, porém deduz-se que foi por causa do empreendimento realizado pelo 

Coronel Benjamim no Distrito de Passagem de Mariana, onde a escola se localiza.   

Fontes: arquivos da escola e o site do museu histórico de Pará de Minas, disponível em: 

http://www.muspam.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=157:cor

onel-benjamim-ferreira-guimaraes&catid=36:textos&Itemid=89. Acesso em: 03 março 

2016.  

 

 

(Ficha n
o
 22 – EE2)  

 

Topônimo: Escola Estadual “Cônego Braga” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual) + 

termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Cônego) de que se faz acompanhar um sobrenome – Braga. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem ao Cônego 

Francisco Vieira Braga, pertencente ao clero da Arquidiocese de Mariana, onde ocupou 

durante muitos anos o cargo de cerimonialista da catedral da Sé. Novamente quem nos 

esclarece sobre a homenagem é João Vicente de Souza, nativo marianense, professor 

aposentado, ex-diretor de algumas escolas na cidade. Ele nos conta que Cônego Braga 

criou na casa paroquial em que residia uma escola informal onde ele ensinava de graça 

latim e outras disciplinas para meninos de todas as idades que se interessassem em 

aprender. Cônego Braga também foi professor no Seminário de Mariana e dava 

assistência nos distritos, inclusive em Monsenhor Horta, distrito onde a escola se 

encontra, a 16 km da sede. A escola teve sua autorização de funcionamento publicado 

pela Portaria n
o 
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 em 1988. Não foram encontrados registros de quem tenha sugerido  

a homenagem.  

Fontes: entrevista a João Vicente de Souza, nativo marianense, professor aposentado, 

ex-diretor de algumas escolas na cidade, documentos da secretaria regional estadual de 

educação – SER/OP. 

 

 

(Ficha n
o
 23 –EE3)  

 

Topônimo: Escola Estadual “Cônego Mauro de Faria” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual) + 

termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Cônego) de que se faz acompanhar o nome próprio individual – 

Mauro de Faria. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem ao Cônego 

http://www.muspam.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=157:coronel-benjamim-ferreira-guimaraes&catid=36:textos&Itemid=89
http://www.muspam.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=157:coronel-benjamim-ferreira-guimaraes&catid=36:textos&Itemid=89
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Mauro de Faria, vigário que dava assistência ao distrito de Bandeirantes, local onde a 

escola está localizada, a 12 km da sede. Foi novamente João Vicente de Souza, 

marianense nativo, quem nos esclareceu a origem da homenagem, a qual se deveu 

pelos trabalhos do pároco prestados ao distrito na década de 1950. Não encontramos 

registros maiores sobre quem tenha sugerido a homenagem.  

Fontes: entrevista a João Vicente de Souza, nativo marianense, professor aposentado, 

ex-diretor de algumas escolas na cidade.  

 

 

(Ficha n
o
 24 – EE4)  

 

Topônimo: Escola Estadual “Dom Benevides” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual) + 

termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Dom) que se faz acompanhar o nome próprio individual – 

Benevides. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem a Antônio Maria 

Correia de Sá e Benevides, conhecido como “Dom Benevides”, bispo da arquidiocese 

de Mariana durante o período de 1877 a 1896. Alvo de embates políticos na cidade, o 

primeiro Grupo Escolar de Mariana funcionou provisoriamente em outros espaços e 

possuía o nome de Grupo Escolar “Gomes Freire”, em homenagem, ainda em vida, a 

Gomes Henrique Freire de Andrade, um dos difusores dos ideais republicanos através 

da educação na cidade, patrono da escola e político influente no Estado de Minas 

Gerais.  A mudança da denominação ocorreu frente a disputas políticas na época, 

quando a Igreja Católica, tomando frente à construção do prédio, inaugura, em 1931, a 

nova escola e decide mudar o nome dela, que passa a ser Grupo Escolar “Dom 

Benevides”. Dom Benevides foi o responsável por ceder o terreno em que se construiu 

definitivamente a escola, porém, não se sabe quem ou quais pessoas sugeriam a 

homenagem e se ela foi bem aceita. O que podemos afirmar é que nesse episódio houve 

uma imposição da Igreja Católica reafirmando seu poder e influência na cidade frente a 

disputas políticas, contidas nas entrelinhas da nomeação toponímica escolar. 

Fontes: Documentos da escola; dissertação de mestrado “Das Escolas Isoladas ao 

Grupo Escolar: a instrução pública primária em Mariana – MG (1889-1915)”, de 

autoria de Lívia Carolina Vieira; consulta à internet, principalmente ao site oficial da 

Arquidiocese de Mariana e ao site Portal do Patrimônio Cultural, disponíveis em: 

http://www.arqmariana.com.br/ e http://www.portaldopatrimoniocultural.com.br, 

respectivamente, além de conversa com funcionários da escola.  

 

 

(Ficha n
o
 25 – EE5)  

 

Topônimo: Escola Estadual “Dom Silvério” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual)  + 

termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Dom) de que se faz acompanhar do nome próprio individual – 

Silvério. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem ao primeiro 

http://www.arqmariana.com.br/
http://www.portaldopatrimoniocultural.com.br/
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Arcebispo negro da Arquidiocese de Mariana: Dom Silvério Gomes Pimenta, nascido 

em Congonhas 1840 e falecido em Mariana em 1922. Sempre envolvido com questões 

sociais e educacionais, foi professor, orador sacro, poeta e biógrafo, além de ser o 

primeiro cardeal eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Religioso 

considerado carismático, caridoso e muito querido pela sociedade marianense. A 

sugestão do nome partiu de Dom Oscar de Oliveira, um dos fundadores da escola.  Ele 

nutria grande admiração por Dom Silvério e sua sugestão foi muito bem aceita, 

ganhando apoio maciço de todos os envolvidos no processo e também de todo o povo 

da cidade. 

Fontes: entrevista com uma das primeiras professoras da instituição, a marianense 

dona Hebe Maria Rôla Santos e documentos da escola. 

 

 

(Ficha n
o
 26 – EE6)  

 

Topônimo: Escola Estadual “Dona Reparata Dias de Oliveira” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual) + 

termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Dona) de que se faz acompanhar o nome próprio individual – 

Reparata Dias de Oliveira. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem a ex-professora 

dona Reparata Dias de Oliveira, mãe de Padre Avelar, clérigo muito querido por todos 

em Mariana e no distrito onde a escola se encontra, em Cachoeira do Brumado, 

localizado a 27 km da sede. Nos documentos da Secretaria Regional de Educação de 

Minas Gerais – SRE/OP – consta a portaria de criação dessa escola datada de 25 de 

julho de 1980. Não encontramos registros de quem tenha sugerido a homenagem. 

Fontes: documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP. 

 

 

(Ficha n
o
 27 – EE7)  

 

Topônimo: Escola Estadual “Doutor Gomes Freire” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual) + 

termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Doutor) de que se faz acompanhar um nome – Gomes Freire. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em uma homenagem à Gomes 

Henrique Freire de Andrade. Nascido em Mariana em 1865, ele estudou no Seminário 

da cidade. Mais tarde, formou-se médico na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, 

onde iniciou sua trajetória política republicana. Em Mariana, foi eleito Presidente da 

Câmara Municipal, cargo que ocupou durante vinte anos. Foi também senador estadual 

e deputado federal por Minas Gerais. Médico e político respeitado em Mariana e em 

todo o estado, também teve papel importante no cenário educacional regional. Ele 

exerceu o cargo de professor da Escola de Farmácia de Ouro Preto durante trinta anos. 

E foi dele a iniciativa de fundar o primeiro Grupo Escolar de Mariana em 1909, 

conforme relato sobre a Escola Estadual “Dom Benevides” que, por sua vez, também já 

foi denominada Grupo Escolar “Gomes Freire”. Porém, a atual Escola Estadual 

“Doutor Gomes Freire” foi fundada em 1964. Não encontramos documentos em que 
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esteja explicitado quem ou quais pessoas sugeriram a homenagem; porém, se deduz 

que, por tudo o que Gomes Freire fez pela cidade, seu nome foi digno de homenagem 

denominativa de escola.  

Fontes: documentos da escola e o artigo “Grupo escolar de Mariana: política, educação 

e cotidiano escolar” escrito por Rosana Areal de Carvalho e Lívia Carolina Vieira, para 

o XXIV Simpósio Nacional de História – 2007. Disponível em: 

http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S24.0692.pdf. Acesso em: 

15 fev. 2016. 

 

 

(Ficha n
o
 28 – EE8)  

 

Topônimo: Escola Estadual “Monsenhor Morais” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual) + 

termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Monsenhor) de que se faz acompanhar um sobrenome – Morais. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem a José Maria 

Rodrigues de Morais. Nascido na fazendo Água Fria, município de Barra Longa em 

1847, foi ordenado padre em 1872. Em 1904 foi nomeado vigário geral, atendendo 

também o distrito de Furquim – local onde a escola se encontra, a 30 km da sede. 

Quem nos relatou sobre Monsenhor Morais foi o antigo morador do lugar, “Sô Prisco”, 

como é chamado. Com mais de 70 anos de idade, conhecedor da história local, ele nos 

relatou que Monsenhor Morais estudou no Seminário de Mariana e foi educador 

sempre preocupado com a educação dos jovens. Antônio Maria Rodrigues de Morais 

faleceu em 1919. A Escola Estadual “Monsenhor Morais” já foi escola isolada, no final 

do século XIX, atendendo apenas a meninos do distrito. Em 1928, passou a funcionar 

como escola mista e, em 20/11/1929, foram criadas as Escolas Reunidas de Furquim, 

recebendo a denominação de “Monsenhor Morais” em 17/11/1953. Foram 

transformadas em Grupo Escolar em 1961. A denominação de Escola Estadual, a qual 

permanece até hoje, foi implantada em 1974. O distrito de Furquim é referência para 

vários outros subdistritos como Cuiabá, Crasto, Paraíso e Margarida. Em 2012 as 

escolas municipais (de 1º ao 5º do Ensino Fundamental) dessas comunidades foram 

fechadas devido a pouca demanda e os alunos foram transferidos para a Escola 

Estadual “Monsenhor Morais”. Hoje a instituição possui prédio próprio e é coabitado 

pela Prefeitura Municipal de Mariana para funcionamento da Educação Infantil no 

período da tarde. Não foram encontrados registros de quem tenha sugerido a 

homenagem. 

Fontes: entrevista com o morador local “Sô Prisco”, como é conhecido, e documentos 

da escola. 

 

 

(Ficha n
o
 29 – EE9)  

 

Topônimo: Escola Estadual “Padre Viegas” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual) + 

termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Padre) de que se faz acompanhar um sobrenome – Viegas. 

http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S24.0692.pdf
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Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem a José Joaquim 

Viegas de Meneses. Não encontramos mais informações do porquê e da motivação 

toponímica para essa escola ou de quem tenha sugerido a homenagem. Porém, como a 

escola se localiza no distrito de Padre Viegas, distante 9 km da sede, logo deduzimos 

que é uma clara homenagem tanto ao Padre Viegas quanto ao local onde a escola se 

encontra. Nos documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – 

SRE/OP – encontramos a Portaria n
o
  016 de 1984 que autoriza o funcionamento da 

escola.  

Fontes: documentos da Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – SRE/OP. 

 

 

(Ficha n
o
 30 – EE10)  

 

Topônimo: Escola Estadual “Professor Soares Ferreira” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual) + 

termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Professor) de que se faz acompanhar um sobrenome – Soares 

Ferreira. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem a José Cipriano 

Soares Ferreira, nascido em Mariana a 12 de outubro de 1860. Em sua trajetória de 

estudos na cidade, contou com a ajuda de Dom Antônio Ferreira Viçoso, quem o 

matriculou no Seminário Nossa Senhora da Boa Morte. Estudou também no Colégio do 

Caraça e, posteriormente, matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 

abandonando esse curso por motivos de saúde. Atendendo a conselhos médicos, em 

1885, transferiu-se para Barbacena, onde passou a lecionar no Colégio Abílio, 

exercendo ali, mais tarde, o cargo de diretor, no período de 1909 a 1913. Foi nessa 

cidade (que também possui uma escola em sua homenagem) que ele ficou conhecido 

como “professor Soares Ferreira”. Porém, não foram encontradas evidências de que ele 

tenha lecionado em Mariana, ou tenha alguma ligação com a educação local, 

principalmente com a escola que o homenageia. Na época de fundação, 1948, a escola 

possuía o topônimo de Escolas Reunidas de Mariana, por reunir as Escolas Isoladas 

(modelo de escola anterior aos Grupos Escolares). Em 1957, já com o modelo de 

Grupo Escolar implantado na cidade, passou a ser denominado Grupo Escolar 

“Professor Soares Ferreira”. Hoje é a Escola Estadual “Professor Soares Ferreira”, 

homenagem que se justifica antes por ele ter nascido na cidade do que por ter lecionado 

ou feito algo pela educação local.  

Fontes: documentos da escola, antigos funcionários.  

 

 

(Ficha n
o
 31 – EE11)  

 

Topônimo: Escola Estadual “Professora Santa Godoy” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual) + 

termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Professora) de que se faz acompanhar o nome próprio individual – 

Santa Godoy (Santa, apelido). 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem a Rita de Cássia 
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Godoy Almeida (1906-1984), mais conhecida pelo apelido de Santa Godoy. Nascida 

em Mariana, estudou no Colégio Providência e formou-se professora em 1924. Ela 

lecionou por muitos anos no antigo Grupo Escolar “Dr. Gomes Freire”. Também 

integrou o corpo docente do Grupo Escolar “Dom Benevides”, onde se aposentou. No 

histórico da escola, presente em seu projeto político pedagógico, há menção de que 

“Mariana, ficou tendo para com Santa Godoy uma dívida irresgatável, porque ela 

contribuiu generosamente para formar gerações de marianenses”. Porém, a escola não 

foi fundada com esse nome. Criada no ano de 1965, possuía a denominação de Escola 

Estadual “Santo Estevão”, sob a direção das irmãs Carmelitas da Divina Providência.  

Em 1990, através de um decreto estadual, a escola passou a ser denominada Escola 

Estadual “Santa Godoy”, como forma de reconhecimento à professora tão respeitada e 

querida por muitos marianenses. Não conseguimos informações sobre quem ou quais 

pessoas sugeriram a mudança do nome escolar. Em 1998, a escola foi municipalizada, 

porém, em 2003 ela voltou a pertencer ao Estado de Minas Gerais, como permanece até 

hoje.  

Fontes: documentos da escola. 

 

 

(Ficha n
o
 32 – EE12) 

 

Topônimo: Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas  

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual de 

Ensino Médio)  + termo específico composto de preposição + topônimo propriamente 

dito, sem aspas (do Bairro Cabanas). 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Ecotopônimo: topônimo relativo a 

habitações de um modo geral – Cabanas. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome provisoriamente em uma 

referência direta ao bairro em que se encontra na cidade – Cabanas. A instituição foi 

inaugurada em 2014, também em um prédio provisório, para atender às necessidades 

da população do bairro Cabanas, que não contava com a oferta de ensino médio no 

local.  A escola ainda passa por um processo de escolha do nome definitivo. Esse 

processo envolve toda a comunidade escolar local e será feito por etapas, podendo 

demorar anos para terminar. Até o momento, foi feita uma enquete para que os alunos 

sugerissem possíveis nomes para a instituição.  

Fontes: documentos da escola e entrevista com o diretor Wemerson Vieira Borges. 

 

  

 A partir dos dados apresentados, foi constatado que as escolas estaduais se 

encontram em menor número dentro do município, com predominância de natureza 

antropocultural em seus nomes. Do total de dozes, onze são Axiotopônimos. Um 

topônimo apenas foi considerado, no momento da pesquisa, como sendo de natureza 

física: Cabanas – Ecotopônimo. Com isso, elaboramos o seguinte quadro síntese: 
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Quadro 4 – Síntese dos nomes escolares estaduais de Mariana-MG quanto à natureza dos topônimos 

Topônimos de natureza antropocultural  

Topônimos de natureza física Axiotopônimos 

Cônego Braga 

 

Coronel Benjamim Guimarães 

 

Cônego Mauro de Faria 

 

Dom Benevides 

 

Dom Silvério 

 

Dona Reparata Dias de Oliveira 

 

Doutor Gomes Freire 

 

Monsenhor Morais 

 

Padre Viegas 

 

Professor Soares Ferreira 

 

Professora Santa Godoy 

 

 

 

 

 

Cabanas – Ecotopônimo* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nome provisório 

 

Vale ressaltar que esse quadro pode ser alterado nos próximos anos, isto porque 

o topônimo Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas ainda encontra-se 

provisório. Ao que tudo indica, a escolha do novo nome será feita em homenagem a 

alguém, conforme veremos no Capítulo 5. Se o fato se confirmar, 100% das nomeações 

escolares estaduais serão consideradas de natureza antropocultural, sem distinção da 

localização em que se encontram no município – sede, distrito ou subdistrito. 

Quanto à classificação taxionômica proposta por Dick (1990b), do total de dozes 

topônimos, onze foram classificados como Axiotopônimos, como dissemos 

anteriormente. Isso corresponde a 92% desses dados. Contabilizamos uma ocorrência 

(8%) de Ecotopônimo, dados que geraram o seguinte gráfico: 
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Gráfico 3 – Classificação dos nomes das escolas estaduais de Mariana-MG de acordo com a taxionomia 

de Dick (1990b) 

 
 

 Sobre as motivações nominativas das escolas estaduais, verificamos novamente 

o caráter antropocultural maciço por homenagear pessoas que, de alguma forma, 

estiveram envolvidas não necessária e exclusivamente com a educação, mas com a 

cidade de maneira geral em épocas pretéritas. Dos onze topônimos de natureza 

antropocultural, seis apresentam título eclesiástico precedente ao nome próprio – 

Cônego, Dom, Monsenhor. Os outros cinco títulos são referências de cunho social, 

como é o caso de “Professor Soares Ferreira” ou “Dona Reparata”. Com esses dados, 

obtivemos o seguinte gráfico a respeito das influências nos nomes das escolas estaduais:  
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Gráfico 4 – Representação, em porcentagem, das influências nominativas das 

escolas estaduais de Mariana-MG 
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Mais uma vez, a influência religiosa evidenciada pelos Axiotopônimos se 

sobressaiu também nas nomeações escolares estaduais.  

 

4.2 Considerações em comum às escolas tanto municipais quanto estaduais 

 

Após a avaliação separadamente dos topônimos das escolas estaduais e das 

escolas municipais, várias considerações em comum a ambos foram feitas.  

No que tange a estrutura morfológica dos sintagmas toponímicos, observamos 

que é regra o termo genérico ser grafado com letras iniciais maiúsculas e indicando a 

qual esfera governamental pertence – Escola Municipal ou Escola Estadual. Porém, o 

CEMPA – Centro Educacional Padre Avelar – grafado sem aspas, foge à regra e não 

traz no termo genérico (Centro Educacional) o indicativo de que a escola pertença ao 

município ou ao Estado.   

Ao longo da pesquisa, observamos que várias escolas já tiveram como 

denominação genérica termos como escolas isoladas, grupo escolar, ginásio etc. 

Podemos afirmar que as alterações nos termos genéricos foram resultado de reformas 
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internas no sistema educacional brasileiro, promulgadas em Leis. Da teoria para a 

prática, isso significa que ao longo do tempo, as ampliações da faixa etária para o 

ensino obrigatório e as reconfigurações seriais refletiram também nas denominações 

genéricas. Mostraremos, a seguir, como isso aconteceu.  

Antes da década de 1970, o sistema educacional brasileiro era estruturado da 

seguinte forma:  

 

Quadro 5 – Estrutura do sistema educacional brasileiro anterior à década de 1970  

 
Nível  Duração  Faixa Etária  

Pré-escola  3 anos  de 4 a 6 anos  

Escola primária  4 anos  de 7 a 10 anos  

Ginásio (Lower High School)  4 anos  de 11 a 14 anos  

Colégio (High School)  3 anos  de 15 a 17 anos  

Ensino superior  Variável  Após 18 anos  

Fonte: Lei n.º 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e Lei n.º 5.540, de 28 de novembro de 1968, retirado do 

texto do Ministério da Educação do Brasil, disponível em: http://www.oei.es/quipu/brasil/estructura.pdf. 

 

Nessa configuração, o ensino obrigatório era de apenas quatro anos, o antigo 

primário e os termos genéricos dos topônimos acompanhava essa disposição seriada, 

como é o caso do antigo Ginásio Estadual “Dom Silvério”, que atendia somente alunos 

em nível ginasial. Após a promulgação da Lei n.º 5.692 de 1971, a configuração e 

terminologia dos níveis escolares se alteraram. Grosso modo, a escola primária e o 

ginásio passaram a ser denominados ensino de 1
o 

grau, e o antigo colégio passou a se 

chamar ensino de 2
o 

grau.  A organização por faixa etária e a nomenclatura das séries 

logo se reconfigurou, conforme se observa no quadro abaixo:  

 

Quadro 6 – Estrutura do sistema educacional brasileiro após a reforma de 1971 

 

Nível  Duração  Faixa Etária  

Pré-escola  3 anos  De 4 a 6 anos  

1º grau obrigatório  8 anos  De 7 a 14 anos  

2º grau  3 anos  De 15 a 17 anos  

Ensino superior  Variável  Após 17 anos  
Fonte: texto do Ministério da Educação do Brasil, disponível em:  

http://www.oei.es/quipu/brasil/estructura.pdf 

 

 Porém, nessa época, as antigas nomenclaturas de grupo escolar e ginásio ainda 

permaneciam, até porque, essas mudanças levam tempo para serem absorvidas pela 

sociedade. Após a Constituição Federal de 1988, o sistema educacional brasileiro 

http://www.oei.es/quipu/brasil/estructura.pdf
http://www.oei.es/quipu/brasil/estructura.pdf
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passou novamente por reformas, as quais culminaram na aprovação da Lei de Diretrizes 

e Bases, em 1996 (LDB – Lei n
o 

9.394/96). É essa atual Lei que rege todo o sistema 

educacional brasileiro, público e privado, bem como determina a organização do 

sistema escolar por séries e também suas terminologias, conforme quadro abaixo:  

 
       Quadro 7 – Estrutura do sistema educacional brasileiro após a Lei N.º 9.394/96 

 

Níveis e subdivisões Duração Faixa etária 

 

 

Educação básica 

 

Educação infantil 

Creche 4 anos De 0 a 3 anos 

Pré-escola 3 anos De 4 a 6 anos 

Ensino fundamental (obrigatório) 8 anos De 7 a 14 anos 

Ensino médio 3 anos De 15 a 17 anos 

Educação superior Curso por área Variável Acima de 17 anos 

Fonte: texto do Ministério da Educação do Brasil, disponível em:  

http://www.oei.es/quipu/brasil/estructura.pdf 

 

Podemos observar que novamente houve ampliação da obrigatoriedade de 

ensino, que passou a ser de oito anos. A Educação infantil passou a compreender creche 

e pré-escola, eliminando a nomenclatura de escola primária e reconfigurando as faixas 

etárias. Na educação básica, se extinguiu as antigas denominações genéricas de 1
o 

e 2
o
 

graus, que hoje se denominam ensino fundamental e médio, respectivamente. 

Acreditamos que daí por diante se generalizou “escola” para todos esses níveis. Todas 

essas considerações nos permite compreender porque hoje algumas escolas ainda trazem 

por termo genérico “colégio” no topônimo, herança de um período em que se 

distinguiam a seriação escolar da maneira descrita acima.   

Na atual estruturação do sistema educacional brasileiro, a LDB considera a 

divisão da educação escolar em apenas dois níveis: a educação básica – composta por 

educação infantil, ensino fundamental e médio – e a educação superior. Passados vinte 

anos após sua promulgação, o documento oficial ainda vem sofrendo inúmeras 

modificações por emendas posteriores, se ajustando às novas demandas e necessidades 

educacionais da sociedade. É o caso da educação profissional que foi incluída na LDB 

pela Lei nº 11.741, de 2008, e traz por título “Da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio”. Esse tópico é tratado como uma modalidade articulada entre os dois 

níveis de ensino, e pode ser cursado simultaneamente ao ensino médio ou subsequente a 

http://www.oei.es/quipu/brasil/estructura.pdf
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ele, não sendo, porém, nível superior. Outras modalidades de ensino como a educação 

especial e a educação de jovens e adultos também ganharam especificidade 

recentemente dentro da LDB e sua forma de regularizar todo o sistema de ensino 

brasileiro.  

Por tudo o que foi dito, concluímos que as modificações dos termos genéricos 

nos topônimos escolares estão atreladas às mudanças na legislação e aos avanços 

educacionais conquistados a partir delas. Em tempos atuais, as escolas públicas ainda 

fazem distinção das nomenclaturas genéricas de acordo com os níveis de ensino, porém 

de maneira um pouco diferente. No nível de ensino fundamental e médio, por exemplo, 

as escolas são fundadas com o termo genérico pré-estabelecido com indicativo a qual 

domínio governamental pertence – escola estadual, escola municipal – como é o caso da 

Escola Estadual “de Ensino Médio do Bairro Cabanas”, a mais recente criada na cidade. 

Contudo, não sabemos por quanto se essa maneira de referenciar as escolas se manterá, 

o que sabemos é que as denominações escolares acompanham a época e a sociedade que 

as criam. 

Em relação aos topônimos escolares, propriamente ditos, observamos que, tanto 

os municipais quanto os estaduais são referentes a ocorrências e pessoas regionais; não 

identificamos nomeações de caráter nacionalista como escola “Dom Pedro I” ou escola 

“Getúlio Vargas”. A maioria das homenagens foi feita a pessoas nascidas em Mariana, 

como é o caso de “Santa Godoy”, “Gomes Freire”, “Soares Ferreira” etc. Porém, 

também há casos de homenagem a pessoas que não nasceram em Mariana, mas de 

forma direta ou indireta, estiveram vinculadas ao lugar em determinada época. É o que 

acontece com o topônimo Escola Municipal “Sinhô Machado”.  

Outro fato observado através de análise geral das fichas é que muitos topônimos 

escolares foram modificados ao longo do tempo. É o caso da Escola Municipal 

“Monsenhor José Cota”, que possuía como denominação primeira Escola Municipal 

“Cônego Juca Cota” passando, posteriormente, a ser denominada Escola Municipal “16 

de julho”, antes da atual nomeação, conforme relato presente na ficha nº 13 – EM13. 

Nesses casos, certamente estão implícitos conflitos de interesses sociais e políticos que 

carecem de investigações mais aprofundadas para se descobrir os reais motivos de 

tantas mudanças denominativas.   

Constatamos também que em ambos os segmentos – municipal e estadual – os 

Axiotopônimos foram maioria, totalizando dezoito entre os trinta e dois nomes. A 
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necessidade de ser colocar um título precedente ao nome – padre, dom, prefeito, 

professor, etc. – revela-se como uma maneira mais contundente e eficaz de fazer com 

que a lembrança sobre quem foi aquela pessoa seja mais rapidamente acionada e faz 

com que ela permaneça por mais tempo na memória coletiva da sociedade. 

Dos dezoito Axiotopônimos, onze são referentes a títulos eclesiásticos. Número 

expressivo dentro do corpus da pesquisa, e que nos leva a comprovar a influência direta 

da Igreja Católica nas nomeações escolares em Mariana, conforme desde o início os 

dados sinalizavam.  
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DE TRÊS TOPÔNIMOS ESCOLARES  

 

Dentro do escopo de um programa de mestrado com duração de dois anos, não é 

possível fazer análises detalhadas de todas as escolas. Por isso, optamos por analisar 

três, selecionadas entre as demais por justificativas pertinentes. A seleção da Escola 

Estadual “Dom Benevides” se explica pelo fato de ser o primeiro “Grupo Escolar” 

(modelo pioneiro de escola já descrito no Capítulo 2) da cidade sob o nome inicial de 

“Grupo Escolar de Mariana”. A segunda instituição, “Dom Silvério”, que este ano 

completa 50 anos, foi selecionada pelo fato de sua fundação, década de 1960, ser um 

período de grandes transformações sociais, políticas e educacionais no Brasil. Outra 

justificativa pertinente é o fato de que leciono nessa instituição. A terceira, Escola 

Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas, foi selecionada por sua fundação ser a 

mais recente no município. Datada de 2014, ela ainda se encontra com nome provisório 

e passará por um processo de escolha do nome definitivo, fato bastante interessante ao 

nosso trabalho por nos permitir testemunhar como se dá um processo de denominação 

escolar na atualidade. Justificativas feitas, vamos às análises propriamente ditas.  

 

 

5.1 Análises da Escola Estadual “Dom Benevides”  

  

Para o exame desse topônimo e de sua história, além da pesquisa de campo, 

também nos basearemos novamente no estudo citado “Das Escolas Isoladas ao Grupo 

Escolar: a instrução pública primária em Mariana – MG (1889-1915)”, de Vieira (2011), 

pelo fato dessa dissertação de mestrado analisar justamente o primeiro Grupo Escolar de 

Mariana – atual Escola Estadual “Dom Benevides”.  Vale ressaltar que, embora alguns 

dados sobre a escola já tenham sido mencionados anteriormente, quando discorremos 

sobre as instituições em geral, agora a análise encontra-se mais detalhada. Também 

utilizaremos informações da internet, rica ferramenta moderna de pesquisa que nos 

auxilia no entendimento do nosso objeto de estudo. Consultamos sempre sites 

confiáveis como o site oficial da Arquidiocese de Mariana
12

 e o site “Portal do 

Patrimônio Cultural”, que “foi criado para reunir as numerosas e dispersas iniciativas de 
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 Disponível em: <http://www.arqmariana.com.br/> . Acesso em 01 dez. 2015. 

http://www.arqmariana.com.br/
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Inventário de Bens Culturais produzidas em Minas Gerais, disponibilizando-as aos 

pesquisadores da cultura mineira
13

”. Nesse último, todas as referências bibliográficas, 

documentais e orais foram devidamente citadas e produzidas por especialistas no 

assunto. Entre os bens inventariados disponíveis no site, encontramos a Escola Estadual 

“Dom Benevides”, que possui, inclusive, Tombamento Federal. Na página referente à 

escola, encontram-se também análises do seu entorno urbano, a descrição do imóvel, o 

seu estado de conservação, as intervenções feitas no local etc. Portanto, as informações 

contidas nesse site também serão utilizadas nas nossas considerações a respeito da 

escola.  

Vieira (2011) relata não ter havido mudanças educacionais significativas na 

cidade antes do século XX. No município, existiam algumas escolas particulares e 

algumas escolas isoladas públicas do século XIX, estas espalhadas por suas freguesias e 

distritos, com inúmeros problemas de funcionamento. Em Mariana, assim como em 

toda Minas Gerais, foi mesmo com o advento da República que se iniciou uma melhoria 

na educação, ainda que de forma lenta e heterogênea, por não abranger todas as regiões 

do Estado.  

O modelo de Grupo Escolar, vindo de São Paulo, foi implantado em Minas 

Gerais em 1906, no governo de João Pinheiro, republicano, que foi um dos principais 

idealizadores e promotores das reformas educacionais significativas no Estado. Tanto 

que a Lei n
o 

439/1906 de implantação do modelo de Grupo Escolar ficou conhecida 

como “a Reforma João Pinheiro”.  Em Mariana, o primeiro Grupo Escolar surgiu três 

anos após a promulgação dessa Lei, em 1909. A criação dessa nova instituição primária 

urbana, com tempo, espaço e normas delimitados, surge atrelada a interesses políticos 

na região, o que fica evidente na relação entre o Partido Republicano de Mariana e o 

processo de criação do Grupo. Vieira (2011) relata que Gomes Henrique Freire de 

Andrade, amigo de João Pinheiro, ambos filiados ao Partido Republicano Mineiro, 

assumiu o cargo de Agente Executivo da Câmara Municipal de Mariana na década de 

1890. Juntamente com seu grupo, ele inicia um movimento de implantação e promoção 

dos ideais republicanos na cidade, não sem encontrar resistência da oposição, 

conservadora ainda dos ideais monárquicos.  

Na educação, Gomes Freire promove a fundação do primeiro Grupo Escolar, 

criado em 06 de julho de 1909 pelo Decreto Estadual n
o
 2572. Dessa forma, ele estaria 

                                                           
13

 Disponível em: < http://www.portaldopatrimoniocultural.com.br/>. Acesso em: 10 dez. 2015.  

http://www.portaldopatrimoniocultural.com.br/
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colocando em prática o que era previsto pela Reforma João Pinheiro e, também, 

satisfazendo os interesses da elite marianense, que não contava com ensino público 

gratuito local de qualidade para suas crianças. Para isso, ele tentou logo estabelecer boa 

relação com a Igreja Católica, que dominava o cenário educacional marianense. Porém, 

essa boa relação não durou muito tempo por conta de conflitos de interesses e ideais 

políticos, conforme relatamos adiante.   

 Instalado provisoriamente em um imóvel alugado ao lado do prédio de Câmara 

e Cadeia da cidade, o Grupo Escolar foi inaugurado mesmo sem estrutura completa para 

seu funcionamento, mas contou com verba da Câmara Municipal para uma grande festa 

de inauguração, com direito a banda musical, fogos de artifício e almoço comemorativo. 

O evento mereceu destaque e se tornou alvo das atenções da população, garantindo 

visibilidade e prestígio ao primeiro Grupo Escolar de Mariana, ainda que não tivesse 

prédio próprio construído para se destacar no espaço urbano, conforme os moldes 

republicanos.  

Alguns anos depois, o Grupo se mudou para outro prédio provisório, na Rua 

Dom Viçoso, precisando passar por reformas e dobrar o turno para atender a demanda 

dos alunos que vinham de vários lugares. Porém, para se conseguir verbas para essas 

reformas, dependia-se muito de influências políticas para consegui-las. Vieira (2011) 

relata que, a Escola Normal e o Colégio Providência, em melhores condições, 

conseguiram o financiamento para reformas antes do Grupo Escolar de Mariana, este 

em péssimas condições físicas na época. Estava por trás disso uma contenda entre o 

Senador João Bawden e Gomes Freire, desafetos declarados. A disputa, que já era de 

longa data, se arrastou para as primeiras décadas do regime republicano e refletiu 

diretamente no Grupo Escolar que só conseguiu construir seu prédio próprio depois que 

Gomes Freire deixou a cidade de Mariana.  

Em 1914, o Grupo, que até então possuía um nome genérico, passa a ser 

denominado Grupo Escolar “Gomes Freire”. Em consulta aos arquivos da instituição, e 

em conversa com integrantes da escola hoje, não foram encontrados registros de qual 

pessoa ou quais pessoas sugeriram ou impuseram este nome; porém, sabe-se que ele não 

foi escolhido aleatoriamente. É uma franca homenagem, ainda em vida, à Gomes 

Henrique Freire de Andrade, fundador, patrono da escola e político influente em 

Mariana e no Estado. Talvez tenha sido o próprio Gomes Freire que se tenha feito a 

homenagem para preservar na memória cultural da cidade o fato de ter sido ele o 
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fundador do novo modelo de ensino republicano; porém, isso é uma hipótese não 

confirmada que paira nas “entrelinhas” da história da escola.  

Assim, com o Grupo Escolar “Gomes Freire” se estabeleceu a primeira 

homenagem denominativa de instituição escolar na cidade. Daí por diante, as demais 

escolas que surgiram adotaram a mesma estratégia. O fato de se ter homenageado uma 

pessoa ainda em vida merece destaque, pois hoje isso não é possível nas escolas 

públicas. A Lei Estadual n
o
 13408, de 21/12/1999, citada anteriormente, que 

regulamenta as nomeações institucionais determina que se homenageiem pessoas já 

falecidas e que tiveram alguma ligação com o local homenageado. Isso nos mostra mais 

uma vez que as nomeações toponímicas são reflexos da época cultural em que estão 

inseridas.  

Por trás de todas as iniciativas educacionais, transparece as disputas políticas e 

de poder na cidade, principalmente entre os anos de 1920 e 1930, conforme nos relata 

Vieira (2011). O grupo político opositor a Gomes Freire contava com o apoio da Igreja 

Católica. Esta empreendeu ainda um movimento de implantação do catecismo nas 

escolas, combatendo a laicização do ensino prevista pela Constituição Federal e 

implantada nos Grupos Escolares pela reforma João Pinheiro. Para Vieira (2011), a 

força política do arcebispado de Mariana era tão grande que, com o movimento, eles 

conseguiram introduzir o ensino do catecismo nas escolas públicas em todo o Estado em 

1928.  

A autora ressalta ainda que a intervenção da Arquidiocese ultrapassou os limites 

da educação e conseguiu, em 1934, nomear um novo prefeito para a cidade, Dr. 

Josaphat Macedo. Avesso ao governo republicano, ele recebeu o apoio do bispo Dom 

Helvécio. Com toda essa força política opositora à Gomes Freire, seu grupo enfraqueceu 

e perdeu espaço também no âmbito educacional; porém, pelo que representou para a 

educação marianense, seu nome não foi completamente esquecido. Isto porque, 

posteriormente, abriu-se uma nova escola na cidade, denominada Grupo Escolar 

“Doutor Gomes Freire”, a qual permanece em funcionamento até hoje com o nome de 

Escola Estadual “Doutor Gomes Freire”, recebendo alunos do ensino fundamental de 1
o 

ao 5
o
 ano. Mais uma vez a denominação escolar servindo como pano de fundo dos 

embates políticos na cidade.  

A instalação do Grupo em imóvel próprio ocorreu, depois de vários conflitos e 

entraves políticos, somente em 1930, quando foi construído com verba estadual em um 
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terreno doado pela Arquidiocese de Mariana, próximo ao Seminário São José. A 

escolha do terreno, o qual deveria ser central para dar a visibilidade necessária ao 

Grupo, também teve influência da Câmara Municipal. E a construção do prédio contou 

com projeto arquitetônico que continha todas as características físicas que o espaço 

deveria possuir, tais como salas bem iluminadas e arejadas, um pátio, espaço para uma 

biblioteca, para a sala do diretor etc.  

Depois de todo o conflito e, tendo a Igreja Católica tomado frente à construção 

do prédio, em 1931, o novo grupo passou a ser denominado Grupo Escolar “Dom 

Benevides”, em homenagem a Antônio Maria Correia de Sá e Benevides, bipo da 

Arquidiocese, já falecido na época. Ele foi o responsável por ceder o terreno em que se 

construiu a escola. Aqui se observa uma mudança nominativa da instituição e também 

uma mudança na forma de se homenagear, ao atribuir à instituição um nome de pessoa 

já falecida. Podemos afirmar que, por trás dessa alteração denominativa, há novamente 

interesses políticos. Talvez quisessem banir a memória do fundador da escola, Gomes 

Freire, desafeto de quem detinha o poder na época da construção permanente da escola. 

Hoje, em conversa com as pessoas envolvidas no ambiente escolar do “Dom 

Benevides”, constatamos que poucas pessoas conhecem a história da instituição e 

sabem que a escola já se chamou “Doutor Gomes Freire, confundindo-a com a atual 

Escola Estadual “Doutor Gomes Freire”.  O fato é que o novo nome não pode ser visto 

apenas como uma homenagem a Dom Benevides; antes demostra o embate entre grupos 

políticos locais e a influência da Igreja Católica que ultrapassa a religião e se mistura 

não apenas na educação como na política e em toda cultura tradicionalmente católica da 

sociedade marianense.  

Portanto, ao analisarmos a estrutura do topônimo Escola Estadual “Dom 

Benevides” devemos sempre considerar todas as questões circundantes ao nome que ora 

se apresenta. O nome de uma escola ou topônimo de qualquer lugar não é “apenas” um 

nome referenciado no espaço, conforme salientamos na Introdução e em todo o Capítulo 

1. É, antes, elemento revelador da política e da cultura local e que se conservará em 

outras épocas, ou não, a depender dos sujeitos envolvidos no processo, da maneira de 

pensar e agir da sociedade ao longo do tempo.  

Com todas essas reflexões, compomos as duas fichas propostas para a Escola 

Estadual “Dom Benevides”. A primeira aborda o topônimo propriamente dito (já 

apresentada no capítulo anterior), conforme segue: 
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(Ficha n
o
 24 – EE4)  

 

Topônimo: Escola Estadual “Dom Benevides” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual) + 

termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Dom) que se faz acompanhar o nome próprio individual – 

Benevides. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem a Antônio Maria 

Correia de Sá e Benevides, conhecido como “Dom Benevides”, bispo da arquidiocese 

de Mariana durante o período de 1877 a 1896. Alvo de embates políticos na cidade, o 

primeiro Grupo Escolar de Mariana funcionou provisoriamente em outros espaços e 

possuía o nome de Grupo Escolar “Gomes Freire”, em homenagem, ainda em vida, a 

Gomes Henrique Freire de Andrade, um dos difusores dos ideais republicanos através 

da educação na cidade, patrono da escola e político influente no Estado de Minas 

Gerais.  A mudança da denominação ocorreu frente a disputas políticas na época, 

quando a Igreja Católica, tomando frente à construção do prédio, inaugura, em 1931, a 

nova escola e decide mudar o nome dela, que passa a ser Grupo Escolar “Dom 

Benevides”. Dom Benevides foi o responsável por ceder o terreno em que se construiu 

definitivamente a escola, porém, não se sabe quem ou quais pessoas sugeriam a 

homenagem e se ela foi bem aceita. O que podemos afirmar é que nesse episódio houve 

uma imposição da Igreja Católica reafirmando seu poder e influência na cidade frente a 

disputas políticas, contidas nas entrelinhas da nomeação toponímica escolar. 

Fontes: Documentos da escola; dissertação de mestrado “Das Escolas Isoladas ao 

Grupo Escolar: a instrução pública primária em Mariana – MG (1889-1915)”, de 

autoria de Lívia Carolina Vieira; consulta à internet, principalmente ao site oficial da 

Arquidiocese de Mariana e ao site Portal do Patrimônio Cultural, disponíveis em: 

http://www.arqmariana.com.br/ e http://www.portaldopatrimoniocultural.com.br, 

respectivamente, além de conversa com funcionários da escola.  

 

Como podemos notar, a estrutura morfológica do topônimo se modificou ao 

longo do tempo, mantendo-se a homenagem nominativa de 1931, não mais a primeira, 

“Gomes Freire”, datada de 1914.  O que se alterou no topônimo de 1931 até hoje foi o 

termo genérico: de Grupo Escolar passou a Escola Estadual. Isso ocorreu com a maioria 

das instituições devido às mudanças na legislação, nas novas configurações e 

modalidades de ensino etc. Assim, o termo genérico “Grupo Escolar” caiu em desuso. 

Também observamos, em consulta a diversos documentos da escola hoje, ser prática 

comum abreviar o termo genérico – E. E. – para facilitar ou tornar mais ágil a escrita do 

nome, nos levando a crer que o mais importante nele é realmente o termo específico ou 

o topônimo propriamente.  

O termo específico ou o topônimo, “Dom Benevides”, assim como a composição 

nominativa da maioria das escolas estudadas, é grafado entre aspas; fato que não se 

http://www.arqmariana.com.br/
http://www.portaldopatrimoniocultural.com.br/
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observa nas denominações primeiras como Grupo Escolar. Não sabemos quando esse 

costume se inicia, mas provavelmente serve para destacar o topônimo propriamente 

dito, como é a função das aspas.  

De acordo com a categorização taxionômica proposta por Dick (1990b), o 

topônimo em questão é classificado como Axiotopônimo, por ser de natureza 

antropocultural precedido por um título, nesse caso eclesiástico, “Dom”, antecessor ao 

nome “Benevides”. Aliás, esse é um sobrenome, pois o prenome do sacerdote é 

Antônio, porém ele era conhecido por todos da cidade como “Dom Benevides”. Na 

Igreja Católica é prática comum a hierarquia clerical compor o nome da pessoa – o 

termo “Dom”, do latim dominus, é considerado um título concedido a bispos católicos, 

abades, sacerdotes etc., sempre seguido do prenome. Já o título “Monsenhor”, também 

encontrado compondo nome de escolas, é um título eclesiástico de honra concedido 

pelo Papa a sacerdotes, por serviços prestados à Igreja ou pelo exercício de funções 

eclesiásticas de governo ou de diplomacia.  

A motivação toponímica para o nome da escola em análise, como já sabemos, 

foi uma homenagem póstuma a Antônio Maria Correia de Sá e Benevides, conhecido 

como “Dom Benevides”, bispo de Mariana durante o período de 1877 a 1896, 

responsável por ceder o terreno em que foi construído o prédio escolar. O site da 

Arquidiocese de Mariana traz as seguintes informações a respeito de Dom Benevides:  

 

Dom Antônio Maria Corrêa de Sá e Benevides (1877-1896) foi o primeiro 

brasileiro a ocupar o trono episcopal de Mariana. Era festejado professor do 

Colégio Pedro II no Rio de Janeiro e também exímio pianista. De família 

nobre, desvelou-se, entretanto, no amparo aos escravos que, nos dias de seu 

governo, obtiveram a famosa Lei Áurea. Ordenou 202 sacerdotes. De pouca 

saúde, sofreu no leito longo tempo, deixando o governo de sua diocese para o 

auxiliar Dom Silvério, Bispo de Câmaco. Seu epitáfio na cripta louva sua fé, 

caridade, prudência e outras virtudes (ARQUIDIOCESE DE MARIANA
14

). 

 

Com todas as considerações articuladas até aqui, confeccionamos a segunda 

ficha da Escola Estadual “Dom Benevides”. Na ficha histórica a seguir, procuramos, 

portanto, condensar todas as informações obtidas através das diversas fontes utilizadas 

na pesquisa: 

 

 

                                                           
14

 Disponível em: <http://www.arqmariana.com.br/bispos-e-arcebispos-de-mariana/>.  Acesso em: 20 jan. 

2016.  

http://www.arqmariana.com.br/bispos-e-arcebispos-de-mariana/
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(Ficha n
o 

24b – EE4) 

 

Topônimo  Escola Estadual “Dom Benevides” 

Localização no município Sede 

 

Endereço / Tel / E-mail 

 

Praça Dom Benevides, 23 – Centro, Mariana, MG – CEP: 

35420-000 / 3557-1366 / 

escoal.106275@educacao.mg.gov.br 

Lei ou Decreto de 

fundação 

Criada em 06 de julho de 1909 pelo Decreto Estadual n
o
 

2572. 

Nome e grau de ensino 

inicial 

Grupo Escolar de Mariana – primeiro grau ou ensino 

primário. 

Nome e grau de ensino 

atual 

Escola Estadual “Dom Benevides” – Ensino Fundamental 

(1
o
 ao 9

o 
ano), Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens 

e Adultos) anos finais. 

 

História da escola 

A escola “Dom Benevides” foi o primeiro Grupo Escolar 

da cidade, funcionando provisoriamente em dois prédios 

alugados para, em 1931, se instalar definitivamente em 

prédio próprio. Logo ganhou destaque perante a 

sociedade marianense e hoje é uma escola tradicional em 

Mariana. 

Informações 

enciclopédicas 

Entre os anos de 2007 e 2008 a escola passou por uma 

grande reforma, preservando a fachada original. 

Fontes consultadas Documentos da escola; conversa com integrantes da 

instituição, internet. 

 

Atualmente, a Escola Estadual “Dom Benevides” mantém a mesma estrutura 

original de 1930, salvo algumas reformas e adaptações internas. A fachada do prédio 

permanece a mesma, como podemos observar seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:escoal.106275@educacao.mg.gov.br
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Figura 6 – Fotografia atual da fachada da Escola Estadual “Dom Benevides” (2016), primeiro Grupo 

Escolar de Mariana 

 
Fonte: acervo pessoal. 

 

O prédio escolar encontra-se sob proteção legal, através de Tombamento Federal 

do Acevo Arquitetônico e Urbanístico de Mariana
15

. Uma curiosidade a respeito de sua 

arquitetura é que mesmo projeto foi utilizado para se construir outro prédio escolar 

idêntico no município de Ponte Nova.  

A escola também mantém a mesma denominação de 1931, em homenagem a 

Dom Benevides. Uma hipótese, já comentada anteriormente, para a escolha desse nome 

é a de que teria havido uma imposição, através do nome, para demonstrar e confirmar o 

poder da Igreja Católica nas decisões políticas da cidade; mais uma vez evidenciando 

que a nomeação de um lugar, especificamente das escolas públicas de Mariana, 

descortinam questões não apenas educacionais como também embates políticos e de 

interesses de grupos influentes na cidade. E esse fato não é exclusividade do passado, 

embora de forma menos explícita e acirrada, ele continua presente nas nomeações 

                                                           
15

 Informações retiradas do site Portal do Patrimônio Cultural. Disponível em: 

<http://www.portaldopatrimoniocultural.com.br/site/bensinventariados/detalhe_eau.php?id=1171> . 

Acesso em: 24 jan. 2016. 
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escolares atuais, conforme evidências trazidas em oportunidade de análises da Escola 

Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas. Antes, porém, faremos a apreciação da 

Escola Estadual “Dom Silvério”, fundada na década de 1960 e o contexto dessa época. 

 

5.2 Análises da Escola Estadual “Dom Silvério”  

 

 A Escola Estadual “Dom Silvério”, ou simplesmente “Estadual” como também é 

conhecida pela população local, foi criada pela Lei n
o
 2305 de 03/01/1961. Recebendo 

alunos do Ensino Fundamental II – 5
a 

a 8
a 

séries (hoje 6
o 

ao 9
o
 ano), funcionou 

inicialmente no Grupo Escolar “Dom Benevides”. Em 1966, por intermédio de Dom 

Oscar, a escola foi transferida para o Palácio dos Bispos (hoje museu da música), na 

antiga Rua da Olaria. Nos arquivos da instituição, encontramos o aviso de início das 

aulas e a ata de instalação da escola
16

. Esta, datada de 07/03/1966, informa que se 

encontravam presentes na solenidade de inauguração professores, pais de alunos e 

numerosas pessoas da sociedade local.  

 A ilustre marianense nativa, Hebe Maria Rôla Santos, professora emérita da 

Universidade Federal de Ouro Preto, ou “dona Hebe”, como é conhecida por todos na 

cidade, sempre atuante em questões educacionais e culturais, fez parte do primeiro 

corpo docente da escola “Dom Silvério” e nos relata como surgiu a instituição. Em 

entrevista devidamente autorizada, ela nos conta que houve um período na cidade em 

que só existia uma escola de Ensino Fundamental II e de Ensino Médio, o colégio 

Arquidiocesano. Porém, segundo ela, Dom Helvécio Gomes de Oliveira, Arcebispo 

durante o período de 1922 a 1960, transferiu o colégio para Ouro Preto, deixando 

Mariana sem nenhuma outra instituição que substituísse aquela. Passado algum tempo, 

Dom Oscar de Oliveira, sucessor de Dom Helvécio, percebendo a necessidade de suprir 

essa falta da escola de ensino fundamental II, tomou a iniciativa de se fundar outra 

instituição na cidade. Ele contou com a ajuda de outros religiosos como cônego Paulo 

de Lácio, monsenhor Vicente de Lácio e de pessoas influentes na sociedade, das quais 

algumas faziam parte do Grêmio Marianense na época, além do apoio de professores 

como a dona Hebe.  

                                                           
16

 Vide ANEXO A.  
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Ainda, segundo ela, o prédio escolar adequado, construído pelo Governo do 

Estado, ficou pronto na década de 1970. Situado em um terreno público bem localizado 

no centro da cidade, a instituição se encontra até hoje, conforme se pode observar na 

fotografia recente a seguir.  

 

Figura 7 – Fotografia atual da entrada da Escola Estadual “Dom Silvério” (2016) 

 

 
Fonte: acervo pessoal 
 

 

Neste ano de 2016, a escola completa 50 anos de fundação. Apesar de ter sido 

criada em 1961, o ano de 1966 é considerado como data de fundação, quando a escola é 

oficialmente inaugurada no Palácio dos Bispos.  Atualmente ela necessita de reformas 

para atender de maneira satisfatória a demanda de alunos, que vem aumentado ano a 

ano. A falta de sala de aula com estrutura adequada, a infiltração nas paredes, os 

problemas elétricos e a insuficiência de acessibilidade para alunos com necessidades 

especiais são alguns dos problemas que precisam ser resolvidos. Apesar disso, durante 

seus 50 anos de funcionamento, contribuiu de maneira ímpar com a sociedade, 
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formando milhares de cidadãos ao longo de sua história de escola referência no ensino 

em Mariana.   

Desde sua inicial fundação, a escola esteve sob o topônimo de “Dom Silvério”. 

Segundo dona Hebe, Dom Oscar “tinha veneração por Dom Silvério” e foi quem 

sugeriu a homenagem.  Ela nos relata que não houve nenhuma imposição por parte da 

Igreja, mas sim uma sugestão, a qual foi muito bem aceita e ganhou apoio maciço de 

todos os envolvidos no processo e também de todo o povo da cidade.  

Dona Hebe, que já estudou a biografia de Dom Silvério, considera a homenagem 

muito justa e merecida por tudo o que ele fez e significou para a sociedade marianense e 

por sua história de vida: nascido em Congonhas do Campo, em 1840, homem negro de 

origem humilde que se tornou Arcebispo da Igreja Católica (1906 a 1922) através de 

muito esforço e dedicação; religioso considerado, por todos na cidade, muito caridoso, 

carismático e piedoso; uma pessoa inteligente e “de uma cultura a toda prova”; 

sacerdote engajado em questões sociais como a educação formal do povo. Ela 

acrescenta que Dom Silvério era uma figura popular e até hoje as pessoas relatam 

alcançar graças orando, pedindo a sua intercessão. A memória de Dom Silvério também 

é lembrada através de outras várias nomeações, como é o caso de uma das principais 

ruas de Mariana e ainda através do topônimo de um município mineiro, Dom Silvério, 

localizado a 180 km de Belo Horizonte.    

Deste modo, ao compormos a ficha lexicográfico-toponímica da escola, temos a 

seguinte configuração:  

 

(Ficha n
o
 25 – EE5)  

 

Topônimo: Escola Estadual “Dom Silvério” 

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual)  + 

termo específico composto ou topônimo propriamente dito, destacado por aspas. 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Axiotopônimo: topônimo relativo a 

título e dignidade (Dom) de que se faz acompanhar do nome próprio individual – 

Silvério. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome em homenagem ao primeiro 

Arcebispo negro da Arquidiocese de Mariana: Dom Silvério Gomes Pimenta, nascido 

em Congonhas 1840 e falecido em Mariana em 1922. Sempre envolvido com questões 

sociais e educacionais foi professor, orador sacro, poeta e biógrafo, além de ser o 

primeiro cardeal eleito membro da Academia Brasileira de Letras; religioso 

considerado carismático, caridoso e muito querido pela sociedade marianense. A 

sugestão do nome partiu de Dom Oscar de Oliveira, um dos fundadores da escola.  Ele 

nutria grande admiração por Dom Silvério e sua sugestão foi muito bem aceita, 
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ganhando apoio maciço de todos os envolvidos no processo e também de todo o povo 

da cidade. 

Fontes: entrevista com uma das primeiras professoras da instituição, a marianense 

dona Hebe Maria Rôla Santos, e documentos da escola. 

 

O topônimo propriamente dito “Dom Silvério” se conserva desde a fundação da 

escola até os dias atuais. Na estrutura morfológica do sintagma toponímico, assim como 

na maioria dos outros, houve uma alteração no termo genérico: de Ginásio Estadual 

passou à Escola Estadual mantendo-se o termo específico destacado por aspas. Quanto à 

classificação taxionômica, trata-se de um Axiotopônimo por possuir, em sua 

constituição, um título de dignidade, nesse caso também eclesiástica, “Dom”, 

acompanhando o prenome Silvério. A motivação toponímica, conforme já salientado, é 

uma franca homenagem póstuma a Silvério Gomes Pimenta, Arcebispo da Arquidiocese 

de Mariana durante o período de 1906 a 1922. 

Sobre o contexto histórico, político e social da época de criação do Ginásio 

“Dom Silvério”, podemos destacar vários fatos marcantes para o período. A década de 

1960, no Brasil, é caracterizada por profundas transformações na sociedade brasileira. A 

larga industrialização do país advinda de décadas anteriores, a promulgação da primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1961 (LDB 4.024/61) e a ditadura militar 

instituída a partir de 1964 são alguns dos inúmeros fatos que merecem destaque. E a 

escola não poderia ficar de fora de todas essas transformações, pelo contrário, essas 

mudanças incidem diretamente no local onde se formam os cidadãos, enquanto 

instituição mantida, regulada e vigiada pelo Governo.  

É consenso entre os estudiosos da educação no Brasil que foi a partir do período 

republicano que se delineou uma política educacional de responsabilidade do Estado. Os 

republicanos acreditavam em um ideário nacionalista de que a instrução do povo 

poderia ser a solução mais eficaz para os problemas do país. Antes, porém, a educação 

se encontrava a cargo da sociedade civil, principalmente no seio familiar, através de 

professores régios e também através da Igreja Católica, que assumiu essa 

responsabilidade.  

Era preciso reverter o quadro de analfabetismo vigente para que o país pudesse 

prosperar economicamente. Segundo dados da Organização dos Estados Ibero-

americanos (OEI) para a Educação, a Ciência e a Cultura, em 1900, a população 

brasileira era da ordem de 17.438.434, sendo que 65,3% daqueles que tinham quinze 
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anos ou mais não sabiam ler e escrever. Em 1950, a população havia crescido para 

51.944.397 habitantes, e a metade dos que tinham, no mínimo, quinze anos, era 

analfabeta
17

. Fato comprobatório de que, paralelamente ao crescimento demográfico, 

houve uma diminuição, ainda que pequena, da taxa de analfabetismo no Brasil em um 

período de cinquenta anos. Todavia, ainda era preciso iniciativas e ações mais 

contundentes e eficazes para que a educação pudesse, além de formar cidadãos votantes, 

fornecer mão de obra qualificada para um mercado de trabalho, em amplo crescimento, 

concomitante ao processo de urbanização e industrialização do país.  

Outra questão importante referida no documento do Ministério da Educação para 

a OEI, citada anteriormente, diz respeito à ampliação do ensino depois de 1920. Neste 

momento, a taxa de escolarização da população entre cinco e dezenove anos era de 

apenas 9%. Já em 1940, ela passou para 21,43% e atingiu 26,15% em 1950, conforme 

tabela abaixo: 

Tabela 1 – Evolução do crescimento populacional e da escolarização; população de 5 a 19 anos, 

1920/1950  

Ano  

População 

de 5 a 19 

anos  

Matrícula 

no Ens. 

Primário 

Matrícula 

no Ens. 

Médio  

Total de 

matrícula  

Taxa de 

escolari-

zação  

Cresc. 

popula-

cional  

Cresc. da 
matrícula 

1920  12.703.077  1.033.421
(*)

 109.281
(*)

 1.142.281
(*)

 8,99  100  100  

1940  15.530.819  3.068.269  260.202  3.328.471  21,43  122,26  291,28  

1950  18.826.409  4.366.792  477.434  4.924.226  26,15  148,20  430,92  

Fontes: Fundação IBGE, Séries Estatísticas Retrospectivas, 1970; INEP/MEC; Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos, n. 101. Nota: (*) Dados estimados. 

 

Através desses dados, podemos notar que o tempo de permanência das pessoas na 

escola também aumentou, ainda que se necessitasse melhorar nesse quesito. Esse 

avanço, embora ainda insuficiente, se deu graças a ações e investimentos em políticas 

públicas por parte do Governo. Segundo novamente o mesmo documento supracitado, a 

Constituição de 1934 foi a primeira a estabelecer a necessidade de elaboração de um 

Plano Nacional de Educação que coordenasse e supervisionasse as atividades de ensino 

em todos os níveis. Com o passar do tempo, foram regulamentadas as responsabilidades 

educacionais de cada esfera governamental: a Federação, os Estados e os Municípios, 

bem como as respectivas responsabilidades administrativas competentes a cada uma. 

                                                           
17

 Informações contidas em documento do Ministério da Educação do Brasil, disponível no site da 

Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI). Disponível em 

<http://www.oei.es/quipu/brasil/estructura.pdf>. Acesso em 20 fev. 2015.  

http://www.oei.es/quipu/brasil/estructura.pdf
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Ampliou-se o número de escolas em todo o país, implantou-se a gratuidade e 

obrigatoriedade do ensino primário, e o ensino religioso tornou-se optativo.  

Entre os anos de 1950 e 1960, acompanhando o crescimento do país, a educação 

atingiu as maiores taxas de expansão de alfabetização. Em 1961, depois de longos 

debates e alterações, foi sancionada a Lei n.º 4.024, primeiro código a estabelecer 

diretrizes e base para a educação nacional, precursora da LDB.  

É nesse cenário lacônico, e sucintamente exposto na ocasião, que surge, em 

Mariana, na década de 1960, a escola “Dom Silvério”. Também em ascendente 

crescimento populacional, a cidade encontrava-se carente de ensino ginasial. E, 

passados mais de cinquenta anos após a fundação do primeiro Grupo Escolar, os 

religiosos ainda permaneciam influentes na formação educacional da sociedade, 

tradicionalmente católica. Fato comprovado por estar à frente da fundação escolar, Dom 

Oscar, quem atribuiu o nome para o novo Ginásio Estadual “Dom Silvério”. A escola 

contou ainda com outro sacerdote como primeiro diretor, o Cônego Paulo de Lácio. 

Segundo dona Hebe, o diretor dava apoio e liberdade aos professores para que 

trabalhassem da melhor maneira possível.  Educação religiosa, moral e cívica também 

estavam presentes no currículo dos estudantes. Em pouco tempo, o ginásio tornou-se 

referência pela sua qualidade de ensino, passando por ele ilustres personalidades locais 

que se destacaram posteriormente, como é o caso de Elias Layon, grande pintor 

marianense. 

Indagamos à dona Hebe se a ditadura militar, instaurada no Brasil em 1964, 

influiu de alguma maneira no ambiente escolar ginasial da época. Ela nos relatou que 

não houve nada demais, apenas um episódio a marcou nesse sentido. Segundo ela, 

houve uma recomendação da Delegacia de Ensino para que os professores não usassem 

calça jeans no ambiente escolar. Fora isso, nada mais de relevante ocorreu, nas suas 

palavras: “nós (os professores) éramos muito modestos, não havia nenhum professor 

político, partidário, então não havia espaço para nenhum movimento... as nossas festas 

continuaram a mesma coisa...”.   

Com esse depoimento, e por meio de documentos aos quais tivemos acesso em 

visita in loco e à Secretaria Regional de Educação em Ouro Preto e também através de 

pesquisas na internet elaboramos a ficha de cunho histórico da escola, a qual segue: 
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(Ficha n
o 

25b – EE5) 

 

Topônimo Escola Estadual “Dom Silvério” 

Localização no 

município 

 Sede 

Endereço / Tel / E-

mail 

Avenida Manoel Leandro Corrêa, S/N – Centro – Mariana, 

MG - CEP: 35420-000 / Tel: 3557-1104 / E-mail: 

escola.106291@educacao.mg.gov.br  

Lei ou Decreto de 

fundação 

Lei n
o
 2305 de 03/01/1961 

 

Nome e grau de 

ensino inicial 

Ginásio Estadual “Dom Silvério” - 1
o 

grau, segundo ciclo (5
a 

a 8
a
 séries) 

Nome e grau de 

ensino atual 

Escola Estadual “Dom Silvério” - exclusivamente Ensino 

Médio (2
o 
grau) 

 

 

 

 

História da escola 

A instituição Estadual por nome “Dom Silvério” foi fundada 

em 1961 por Dom Oscar, funcionando provisoriamente no 

Grupo Escolar Dom Benevides e, em seguida, nas 

dependências do antigo casarão, conhecido como Palácio dos 

Bispos, situado na antiga Rua da Olaria. Na década de 1970, 

foi oficialmente instalada em prédio próprio construído e 

mantido pelo Governo do Estado, onde ainda se encontra 

atualmente.  

A escola, ao longo de sua história, ofereceu diversos graus de 

ensino, inclusive o profissionalizante como o curso técnico 

em Turismo e o curso de Magistério, formador de professores 

de 1
a 

a 4
a 

séries. Hoje atende exclusivamente alunos em 

formação de Ensino Médio (2
o
 grau). 

] 

Informações 

enciclopédicas 

A instituição possui um hino próprio – letra e música da ex- 

professora Hebe Maria Rôla Santos – que, também contribuiu 

para a fundação e consolidação da escola. Na letra, ela exalta 

o patrono da escola “Dom Silvério”. Outro fato notório é que 

existiu na escola um jornal, cujo título era “Luz do poste”. 

Esse nome surgiu depois que professores e alunos estudaram 

a vida de Dom Silvério e descobriram que ele, não tendo luz 

em sua residência, procurava a luz do poste para estudar. O 

jornal foi dirigido pela mesma ex-professora citada.  

Fontes consultadas Arquivos da escola, Secretaria Regional de Educação 

(SRE/OP), internet e relato oral gravado da marianense 

nativa, dona Hebe Maria Rôla Santos.  

Documentos anexados Jornal da época de criação da escola, ata de instalação, aviso 

de início das aulas
18

. 

  

Na tentativa de compreendermos como se configuram as nomeações escolares 

públicas ao longo do tempo na cidade de Mariana, a nossa conversa com a dona Hebe 

foi enriquecedora e produtiva, nos rendendo relatos e esclarecimentos, inclusive, caros à 

                                                           
18

 Vide ANEXO B. 

mailto:escola.106291@educacao.mg.gov.br
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subsequente parte da pesquisa, que são as fichas toponímicas de todas as outras escolas 

catalogadas. Foram várias as curiosidades rememoradas por ela – algumas da escola 

“Dom Silvério” se encontram presentes nas “Informações Enciclopédicas” da ficha.  

Como esclarecido anteriormente, a escolha dessa instituição para nossa análise 

mais detalhada se deveu ao fato de ser uma escola considerada hoje tradicional e de 

referência na cidade e também por sua fundação estar associada a um período de 

grandes transformações sociais, políticas, econômicas, educacionais e culturais no 

Brasil. Ademais, abordamos a escola “Dom Silvério” por se encontrar em um período 

intermediário entre a fundação do primeiro Grupo Escolar de Mariana – o “Dom 

Benevides” – e a última escola criada na cidade em 2014 – a Escola Estadual de Ensino 

Médio do Bairro Cabanas, nossa próxima nomeação a ser analisada. 

 

5.3 Análises da Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas  

 

 Entre as três instituições analisadas, a Escola Estadual de Ensino Médio do 

Bairro Cabanas é a mais recente e ainda passará por um processo de escolha do nome 

definitivo. Assim, tivemos uma oportunidade ímpar de acompanhar de perto parte do 

processo e compreender como hoje se atribui nomeação toponímica a uma escola 

pública. Por enquanto, seu nome é provisório e sequer há um consenso em como grafá-

lo. Encontramos variações na escrita, entre elas, Escola Estadual de Ensino Médio das 

Cabanas e Escola Estadual de Ensino Médio – Cabanas. Também observamos que todas 

se encontram sem aspas para destacar o termo específico, diferentemente dos demais 

nomes estudados. Talvez estejamos diante de uma variação ou mudança em curso na 

maneira de se escrever o topônimo das escolas, sem aspas. Porém, isso só o tempo 

confirmará ou não.  

Com suas atividades iniciadas em 2014, a instituição foi inaugurada para atender 

às necessidades da população do bairro que nomeia a escola: o bairro Cabanas. Esse 

topônimo (de caráter provisório) foi atribuído pela própria Secretaria de Educação do 

Estado, quando seu funcionamento foi autorizado pela Portaria n
o
 51/2014. Localizada 

na rua Diamantina, n
o
 791 do bairro Cabanas, a escola funciona também 

provisoriamente em um prédio alugado pelo Estado, pertencente às irmãs Franciscanas, 

conforme fotografia abaixo.  
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Figura 8 – Fotografia da entrada da Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas 

 
Fonte: acervo pessoal 
 

 

 Segundo relato do diretor, futuramente a escola será construída em um terreno 

cedido pela prefeitura, que se encontra, por ora, ocupado por famílias que invadiram o 

local. O bairro cresceu rápido e desordenadamente e invasões como essa são comuns, o 

que nos leva a pensar que desalojar famílias para a construção de uma escola naquele 

espaço urbano, possivelmente, implicará em conflito no bairro.   

Para compreender todo o contexto circundante ao nome provisório, e ao 

processo de escolha do nome definitivo da escola, bem como os agentes envolvidos 

nesse contexto, fomos a campo conhecer o local e entrevistar o diretor, Wemerson 

Vieira Borges, nomeado para o cargo desde a inauguração da escola. A entrevista foi 

devidamente autorizada por ele, que nos recebeu muito bem e nos relatou todo o 

processo.  

Natural de Ouro Preto, formado em Pedagogia pela Universidade Federal de 

Ouro Preto e cursando Serviço Social na mesma Universidade, ele acredita que a sua 

segunda formação foi o que lhe permitiu ampliar seu pensamento a respeito da cultura 
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escolar e patrimonial, as quais, segundo ele, encontram-se presentes nas nomeações 

escolares. O curso lhe permitiu ainda compreender um pouco mais sobre como se dá a 

formação da identidade (também encontrada nos entremeios das nomeações escolares), 

seja ela pessoal seja coletiva.  

 Segundo o diretor, a escola surgiu depois de reivindicações públicas ocorridas 

em 2013; mesma época das manifestações iniciadas em São Paulo contra o aumento nas 

passagens de ônibus, que ganhou proporções nacionais, desencadeando manifestações 

por insatisfações de diversas naturezas e em vários locais no Brasil. Em Mariana, essas 

manifestações também ocorreram e, entre elas, está aquela em que alguns estudantes 

reivindicavam, à prefeitura, vale transporte gratuito para os alunos do bairro que tinham 

de estudar no centro da cidade, pois nas “Cabanas” não havia escola de ensino médio. 

Então, a prefeitura, analisando a situação, considerou mais viável criar uma escola no 

bairro, ao invés de fornecer vale transporte aos jovens. Desse modo, procedeu-se à 

solicitação de abertura da instituição para o Estado, a qual foi autorizada. A prefeitura 

cederia o espaço físico e o Estado arcaria com despesas de funcionários e manutenção 

do local. Através desse acordo, futuramente a escola será construída, porém, sabemos 

que esse também é um processo moroso e burocrático. Por enquanto, a escola funciona 

em local improvisado com oito turmas exclusivamente de ensino médio.  

Segundo Wemerson, o processo de nomeação definitiva de uma escola é um 

processo que pode ser rápido ou demorado, a depender dos sujeitos envolvidos nos 

trâmites, não devendo ser feito de qualquer maneira. Ele acredita que a escolha é 

importante para a identidade da Instituição e necessita de cuidados. Destaca, ainda, o 

fato de que o diretor pode ter papel decisivo no processo e deve reconhecer sua 

responsabilidade, não induzindo a preferências próprias, e, sim, ter uma conduta 

imparcial. Para tanto, no caso da escola em destaque, esse diretor pretende envolver em 

conjunto todos os segmentos escolares: alunos, pais, professores, funcionários. Em 

seguida, divulgar o processo para a comunidade do bairro e, posteriormente, à 

população da cidade de forma ampla. 

O diretor já participou de uma reunião da Associação de Bairro para apresentar 

esse processo de escolha do nome da escola. Logo recebeu proposta, por parte de uma 

pessoa influente da cidade, de se atribuir, sem qualquer parâmetro, nome X para a 

instituição em homenagem a um sujeito (o diretor não citou quem). Wemerson relata, 

ainda, que recebeu diversas propostas semelhantes; porém, consciente de que esse 
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processo não deve ser uma imposição e sim uma escolha democrática, logo recusou 

todas. 

 O diretor, que se considera um mediador, nos diz que, respaldado pelas Leis 

Estaduais, a escolha ficará a cabo do que a maioria dos agentes envolvidos com a escola 

decidir. A Lei a que ele se refere é a n
o
 13408, de 21/12/1999, já citada anteriormente, 

que regulamenta as nomeações institucionais. Nela há, em seu artigo segundo, claras 

recomendações a esse respeito: “Art. 2º - A escolha da denominação de que trata esta 

Lei recairá em nome de pessoa falecida que se tenha destacado por suas notórias 

qualidades e por relevantes serviços prestados à coletividade ou em evento de valor 

histórico[...]”. Nesse tocante, Wemerson novamente se mostra bastante sensato e 

esclarecido sobre o assunto. Ele nos diz que a homenagem não pode recair sobre 

pessoas vivas, principalmente integrantes da escola no momento, para não se criar 

vínculos perigosos, pois “a pessoa (homenageada) pode querer se usufruir disso”. Não 

pode haver também um mesmo topônimo para duas instituições, isso traria confusão ao 

se referenciarem no espaço físico da cidade. 

No decorrer deste ano de 2016, será montada uma comissão para realizar o 

processo. Farão parte dessa comissão alunos, pais, funcionários e integrantes da 

Associação do Bairro Cabanas. Em 2015, porém, uma etapa já havia se iniciado. 

Através de palestras sobre a importância do nome, do valor cultural que ele carrega 

consigo, do papel de cada um nesse processo de escolha, o diretor apresentou a proposta 

da primeira etapa aos alunos: uma pesquisa popular feita através de uma enquete
19

, na 

qual os próprios alunos deveriam sugerir três opções de nomes que eles gostariam de 

dar à escola. O nome mais lembrado seria a sugestão nominativa do segmento escolar – 

alunos. Essa enquete, posteriormente, será aplicada aos outros segmentos. Surgiram 

várias indicações, desde homenagem a sujeitos envolvidos no contexto local: E. E. 

“Duarte Júnior” – atual prefeito da cidade – a sujeitos importantes ao contexto nacional: 

E. E. “Rubem Alves”. Outras indicações curiosas também merecem destaque, tais 

como: E. E. “Wemerson Borges” – o próprio diretor – e E. E. “Dos Estudantes”. Esse 

último nome nos parece referência a um sentimento de pertencimento do local pelos 

estudantes, como foi frisado pelo diretor, uma vez que eles se sentem parte fundamental 

da escola e importantes ao processo. O diretor expõe que a escola já possui uma 

                                                           
19

 Vide ANEXO C. 
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proposta pedagógica definida, da qual faz parte a valorização do patrimônio imaterial e 

cultural local. Esse processo de escolha do nome escolar, interdisciplinar por natureza, 

portanto, serve de base a um projeto que integra os segmentos escolares e desperta, em 

todos, curiosidade e um olhar atento à questão de como se atribui nome a um lugar 

físico e a toda a carga cultural que ele carrega.  

No momento da entrevista, o resultado final da enquete ainda não estava 

disponível, pois, conforme já salientado, esse é um processo moroso e que demanda 

cuidado. Além disso, o diretor pretende ampliar a consulta popular, divulgando na rádio 

local, publicando nas redes sociais para que toda a população possa opinar sobre o 

assunto. 

Wemerson acrescentou, ainda, que o uniforme, a logomarca da escola e o nome, 

principalmente, são elementos fundamentais para se criar a identidade da instituição, 

para que ela seja reconhecida pela população e também seja referenciada como a escola 

X e não como outra escola. Ele considera o nome institucional uma “cultura imaterial”, 

que dá força para a organização escolar e para a construção da sua história até que ela se 

solidifique e passe a ser reconhecida como uma “boa escola” tradicional, como as 

demais já existentes em Mariana.  

Questionado se o catolicismo está presente ou influencia de alguma maneira 

aquele ambiente escolar, ele nos respondeu que não, e acrescentou: “isso depende muito 

de como a gestão conduz o trabalho”. Para exemplificar, nos relatou haver escola 

estadual em que os alunos rezam todos os dias antes de se iniciar as aulas. Também nos 

relatou conhecer escola em que a maioria dos alunos e dos professores é protestante, 

fato que acabava por influenciar diretamente o ambiente escolar. Ele acredita que a sua 

gestão seja neutra em relação a isso e procura não permitir que se cultive, na escola, 

uma religião em detrimento da outra. Pelo contrário, ele prega que se respeitem todas as 

crenças. Esse fato nos permite tecer algumas considerações relacionadas à influência da 

Igreja Católica na educação em Mariana hoje.  

Apesar de a sociedade marianense ainda ser tradicionalmente católica, a 

interferência dessa religião no quesito educação não é mais tão forte e incisiva como em 

épocas passadas, não somente por ser o Estado laico, mas também porque a 

Arquidiocese deixou de se impor e combater esse fato. Essa observação de que os 

religiosos não mais interferem de maneira direta na educação marianense poderá, 

inclusive, se confirmar na escolha do nome para a escola de Cabanas, pois, conforme já 
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salientado, a escolha do topônimo para um lugar e sua manutenção ou não, está 

diretamente relacionada à cultura local e à época em que se insere. 

Como a escolha do nome definitivo ainda encontra-se em aberto, por ora, 

analisaremos linguisticamente o nome provisório Escola Estadual de Ensino Médio do 

Bairro Cabanas, conforme ficha a seguir: 

 

(Ficha n
o
 32 – EE12) 

 

Topônimo: Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas  

Estrutura morfológica do sintagma toponímico: termo genérico (Escola Estadual de 

Ensino Médio)  + termo específico composto de preposição + topônimo propriamente 

dito, sem aspas (do Bairro Cabanas). 

Classificação taxionômica e sua justificativa: Ecotopônimo: topônimo relativo a 

habitações de um modo geral. 

Motivação toponímica: a escola recebeu esse nome provisoriamente em uma 

referência direta ao bairro em que se encontra – Cabanas. A instituição foi inaugurada 

em 2014, também em um prédio provisório, para atender as necessidades da população 

do bairro Cabanas, que não contava com a oferta de ensino médio no local.  A escola 

ainda passa pelo processo de escolha do nome definitivo. Esse processo envolve toda a 

comunidade escolar local e será feito por etapas, podendo demorar anos para terminar. 

Até o momento, foi feita uma enquete para que os alunos sugerissem possíveis nomes 

para a instituição.  

Fontes: Documentos da escola e entrevista com o diretor Wemerson Vieira Borges. 

 

 No topônimo provisório, observamos, através do documento oficial de seu 

registro, uma nova maneira de grafá-lo, sem aspas no termo específico, diferentemente 

dos demais nomes analisados. Outra característica observada é a variação na grafia do 

termo específico que ora encontramos “de Ensino Médio – Cabanas”, ora encontramos 

“de Ensino Médio das Cabanas”. Quanto à classificação taxionômica, consideramos que 

o topônimo propriamente dito se trata de um Ecotopônimo, por aludir ao bairro em que 

se encontra – Cabanas –, nome relativo a um tipo de habitação. A motivação 

toponímica, por enquanto, é puramente referencial, sem se fazer homenagem a nenhuma 

pessoa. A intenção é que os próprios envolvidos se posicionem e escolham o nome 

futuro que, ainda assim, não se garantirá permanente. Isso porque, como sabemos, com 

o passar dos anos, os topônimos podem mudar. Exemplo disso é o que aconteceu com o 

Grupo Escolar de Mariana que, por sua vez, deu origem ao Grupo Escolar “Gomes 

Freire”. Em seguida, depois de quase vinte anos, foi modificado para Grupo Escolar 

“Dom Benevides”. Hoje seu nome oficial é Escola Estadual “Dom Benevides”.  
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 Sobre a segunda ficha proposta para análise da história da escola do bairro 

Cabanas, a qual ainda muito recente, traçamos o seguinte panorama. 

 

(Ficha n
o
 32b – EE12) 

 

Topônimo Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas  

Localização no 

município 

Sede 

Endereço / Tel / 

E-mail 

Rua Diamantina, n
o 

791 – Bairro Cabanas, Mariana – MG – CEP: 

35420-000 / (31) 99713-5955/ escola.356808@educacao.mg.gov.br  

Lei ou Decreto 

de fundação 

PORTARIA ESTADUAL n.º 51/2014 

Nome e grau de 

ensino inicial 

Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas 

Nome e grau de 

ensino atual 

Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas 

História da 

escola 

A instituição foi inaugurada em 2014 para atender as necessidades 

da população do bairro Cabanas que não contava com a oferta de 

ensino médio no local e vem construindo a sua história ainda muito 

recente. 

 

 

Informações 

enciclopédicas 

A escola já possui proposta pedagógica definida, bem como 

uniforme e logomarca própria para se construir uma identidade local. 

Desde sua inauguração, já realizou diversos eventos culturais como 

semana literária, feira de talentos etc., abertos também para a 

comunidade. Conta também com uma página no Facebook onde são 

divulgadas informações interessantes de diversas naturezas, 

principalmente, aos segmentos escolares.  

Fontes 

consultadas 

Secretaria Regional de Educação, documentos da escola, entrevista 

com o diretor, conversa com alguns funcionários e internet. 

Documentos 

anexados 

Enquete aplicada aos alunos sobre a escolha do nome para a escola. 

 

Por uma questão de prazo, não chegaremos, neste trabalho, a expor qual foi o 

topônimo escolhido para a escola, pois, conforme já salientamos, o processo ainda está 

em fase inicial e sua conclusão pode demorar anos para acontecer. Temos a consciência 

de estarmos diante de um tema pouco explorado que pode e deve ser mais aprofundado 

em pesquisas futuras. Até aqui foi possível evidenciar que os topônimos de instituições 

públicas revelam sempre disputa política, disputa de poder, todo tipo de embate de 

forças, sendo que nenhuma escolha é aleatória e livre de intenções.  

Através da Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas tivemos a 

oportunidade de acompanhar parte do processo de nomeação institucional hoje. A 

pesquisa de campo nos permitiu conhecer os sujeitos envolvidos e o que eles 

mailto:escola.356808@educacao.mg.gov.br
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representam no processo, principalmente, em conversa com Wemerson Borges, o 

diretor da escola.  

Assim, foi possível constatar, mais uma vez, que o nome de lugar, seja ele qual 

for, está repleto de história, de cultura e de influências da época da qual faz parte. Eles 

revelam muito sobre a sociedade que os criou e os utiliza, não apenas como referência 

no espaço físico, mas também como fonte repleta de memória e cultura local.  

Todo trabalho realizado, as análises feitas e as questões levantadas até aqui nos 

permitiram tecer algumas conclusões, expostas no capítulo seguinte: “Considerações 

finais”.  
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CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo da observação de que é prática social nomear os espaços físicos em 

qualquer cidade, e também pelo fato de estarmos envolvidos com o universo escolar de 

Mariana, nos propusemos a realizar o estudo: “Os nomes de escolas públicas na cidade 

de Mariana: microtoponímia urbana”. Título assim considerado por entender os nomes 

escolares como um microcosmo dentro do macrocosmo toponímico da cidade. 

Em uma investigação interdisciplinar por natureza, partimos da unidade lexical – 

os nomes escolares – com o objetivo geral de realizar um estudo abrangente sobre as 

motivações dos nomes de todas as escolas públicas situadas na cidade de Mariana 

(incluindo seus distritos e subdistritos). Delimitamos “escolas públicas” apenas como 

instituição de ensino gratuito de educação básica: Educação Infantil (1
o 

ao 5
o
 ano), 

Ensino Fundamental (6
o 

ao 9
o 

ano) e Ensino Médio (1
o
 ao 3

o 
ano), não contemplando as 

creches, os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI‟s) e as escolas técnicas, 

conforme dito na Introdução.  

A partir disso, fomos a campo pesquisar quantas e quais eram os nomes dessas 

escolas. Em um levantamento na Secretaria Regional de Educação de Minas Gerais – 

SER/OP –, descobrimos que há trinta e duas escolas públicas em Mariana (condizentes 

com nossa limitação para o termo), algumas administradas pelo Estado, outras 

administradas pela Prefeitura Municipal. A partir desse levantamento, traçamos nossos 

objetivos específicos: a) apresentar o corpus coletado – trinta e dois nomes de escolas 

públicas da cidade de Mariana – bem como a localização de cada uma no município e a 

natureza da instituição (se municipal ou estadual); b) analisar a estrutura morfológica e 

a classificação taxionômica de cada topônimo listado através de fichas lexicográficas 

toponímicas próprias; c) analisar a história completa de três escolas: Escola Estadual 

“Dom Benevides”, Escola Estadual “Dom Silvério” e Escola Estadual de Ensino Médio 

do Bairro Cabanas; d) fazer análises quantitativas e qualitativas a respeito dos nomes de 

todas as escolas; e) verificar se há diferenças motivacionais para escolha do nome 

quando se trata de escolas de domínio municipal e quando se trata de escolas de 

domínio estadual; f) divulgar os resultados a que chegarmos à comunidade envolvida. 

 Ressaltamos que esse último objetivo específico será realizado posteriormente se 

essa dissertação for aprovada pela banca examinadora.  
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 A princípio, esboçando o trabalho, a ideia era fazermos análises profundas de 

cada topônimo escolar como fizemos a respeito das Escolas Estaduais “Dom 

Benevides”, “Dom Silvério” e de Ensino Médio do Bairro Cabanas. Porém, percebemos 

que o levantamento de dados demandava muito mais tempo e recurso do que tínhamos 

para finalizarmos a pesquisa. Muitas vezes, ficávamos a mercê da boa vontade de 

terceiros em nos receber ou disponibilizar as informações necessárias ao estudo, o que 

acabou por onerar nosso trabalho. Por causa disso, no Capítulo 5, optamos por fazer 

análises completas de três topônimos e tudo o que os envolvia, justificando o porquê da 

escolha daqueles e não de outros, entre os demais. Esse fato relatado acende 

possibilidades de continuação futura do estudo, por nós ou por outros pesquisadores que 

se interessem pelo assunto. 

 Todo o aporte teórico, explanado no Capítulo 1, com destaque para a 

Onomástica e a para a Toponímia, nos foi de extremo proveito nas análises individuais 

das fichas lexicográficas toponímicas das escolas. Isso porque absorvemos o que 

estudamos na literatura disponível e fizemos as adaptações necessárias à nossa pesquisa. 

Foi o que aconteceu com as fichas lexicográficas toponímicas e seus itens, como a 

classificação dos topônimos escolares baseados na taxionomia proposta por Dick 

(1990b), bibliografia base para nossa sistematização dos dados disponíveis. 

  O aporte teórico da História nos foi caro à análise detalhada dos três topônimos 

e também ao entendimento das motivações contidas nas fichas individuais das escolas 

na medida em que nos ajudou a compreender o contexto histórico da formação da 

cidade de Mariana, tradicionalmente católica – fato que incidiu diretamente nas 

motivações nominativas escolares. Auxiliou-nos também no entendimento de como os 

ideais de determinada época histórica influem nas nomeações escolares, sendo que 

essas, muitas vezes, serviam como pano de fundo de embates e conflitos de interesses 

pessoais e políticos na cidade. 

 Os estudos sobre História da Educação nos ajudaram na compreensão dos vários 

modelos e dos processos pelos quais a escola, de maneira geral, passou ao longo do 

tempo, o que nos levou a concluir que as mudanças nos termos genéricos (Escolas 

Isoladas, Grupo Escolar, Escola), bem como algumas mudanças nos topônimos 

propriamente ditos são resultado das transformações sociais políticas e educacionais 

ocorridas no Brasil, como é o caso das novas Leis e Diretrizes e também da ampliação 

da obrigatoriedade escolar refletirem diretamente nos nomes das instituições.   
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 Dessa forma, por ser um tema interdisciplinar por natureza, unimos as 

perspectivas da Toponímia às perspectivas da História e da História da Educação e 

fomos a campo. As análises nominativas foram feitas através dessas pesquisas in loco, 

porém nem sempre encontramos informações satisfatórias sobre os nomes escolares. 

Nessas visitas, constatamos que muitas escolas não possuem acervo que guarde e conte 

a história do nome e a história da escola de maneira profícua. Também os documentos 

disponíveis nas secretarias de educação não trazem essas informações, o que eles 

registram são as autorizações de funcionamento de cada escola bem como as leis, 

portarias, decretos de criação das mesmas. Percebemos também que as próprias pessoas 

inseridas no cotidiano da instituição não sabiam a origem daquele nome, tampouco 

quem foi a pessoa homenageada, quando era o caso. Compreendemos ainda a extrema 

importância do relato oral das pessoas sobre o que elas guardam na memória a respeito 

de suas vivências na cidade e tudo o que já testemunharam ao longo do tempo. Foi o 

caso das nossas conversas com a Dona Hebe Maria Rôla Santos e João Vicente Souza, 

nativos marianenses envolvidos com a educação na cidade.  

Sobre as motivações toponímicas, observamos que o fator urbanização, em 

paralelo à educação, também influenciou nas nomeações. Observamos que as escolas 

localizadas na sede do município tiveram maior incidência de nomeações de natureza 

antropocultural – Escola Municipal “Prefeito Jadir Macedo”, Escola Municipal 

“Monsenhor José Cota”, etc. Já as escolas que se localizam nos distritos e subdistritos 

priorizaram as nomeações de natureza física, como é o caso de Escola Municipal “de 

Águas Claras”, Escola Municipal “de Campinas” etc., todas em referência ao nome do 

lugar onde se encontram. O caráter mais urbano da sede municipal em comparação ao 

caráter mais rural dos distritos e subdistritos pode ter influência sobre o fato.  

Também foi possível concluir que os Axiotopônimos, topônimos relativos aos 

títulos e dignidades de que se fazem acompanhar os nomes próprios individuais, foram 

os mais frequentes, tanto nas escolas estaduais quanto nas escolas municipais.  Títulos 

eclesiásticos como Padre, Dom, Monsenhor, Cônego contabilizaram maioria. Todos são 

homenagens ao clero da Igreja Católica em Mariana, cidade tradicionalmente católica e 

sede de uma Arquidiocese importante no cenário religioso brasileiro. Seus integrantes 

sempre estiveram envolvidos e muito contribuíram com a educação em Mariana, apesar 

dos conflitos existentes na relação entre Igreja, sociedade e Estado. 
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Foi possível também constatar o fato de que os nomes escolares podem mudar 

ao longo do tempo, a depender de modificações na legislação, aos avanços 

educacionais, a interesses políticos e pessoais dos envolvidas com a educação em 

determinada época. 

Por tudo isso, confirmamos que cada topônimo escolar carrega em si a história 

do lugar e está repleto de significado social, memórias individuais e coletivas. Contudo, 

o significado e as motivações de cada nome, no presente, muitas vezes, se parecem 

perdidos no tempo e na memória das pessoas. Trabalhos como este que aqui concluímos 

contribuem para o resgate dessa memória.  
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ANEXO A 

Ata de instalação da Escola Estadual “Dom Silvério” 
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ANEXO B 

Aviso de início das aulas na Escola Estadual “Dom Silvério” 
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ANEXO C 

Enquete da Escola Estadual de Ensino Médio do Bairro Cabanas   

 

  


