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O batismo dos lugares: a toponímia 
no Códice Costa Matoso 

Maria do Carmo Andrade Gomes 
Centro de Estudos Históricos e Culturais/ Fzmdaçrio João Pinheiro 

Resumo: Durante a elaboração do índice toponímico para 
a edição do Códice Costa Matoso, o contato com a riqueza e diversi
dade dos documentos ali reunidos ensejou o aparecimento de no
vos temas de pesquisa e mostrou a sua potencialidade para estu
dos os mais diversificados, a exemplo da toponímia. Este artigo 
pretende mostrar as possibilidades de conhecimento histórico atra
vés da invesligação dos processos de nomeação toponímica e da 
evolução das redes toponomásticas dos diferentes territórios. Para 
tanto, apresenta algumas dessas reflexões dirigidas mais especifi
camente para a capitania de Minas Gerais. 

Abstract: By the set up of a toponymic index to the Códice 
Costa Matoso, the richness anel diversity o f the documents collected 
raised not only new research issues but also its potentialities to a 
variety of different studies, so as to the toponomy. The goals of 
this article are to demonstrate the historical acknowledgement 
possibilities throughout the investigation into the toponymic 
d enominator proced ures as well as into the evolution of 
toponymastic network's in different fields. It draws up some o f the 
reflections towards the"Minas Gerais Captaincy, therefore. 

Introdução: paisagens toponímicas 

Objeto de estudo dos geógrafos e lingüistas, a toponímia não constitui 

um tema presente nos estudos históricos, apesar da carga de significação cultu

ral presente no processo de nomeação dos lugares e n a dinâmica de sua evolu

ção . E o que nos mostra Amaral Dick: 

"Verdadeiros testemuuhos históricos de fatos e ocorrêucias registrados nos 
mais diversos momentos da vida de uma população, encerram em si, um valor 
que transcende ao próprio ato da nomeação: se a Toponímia situa-se como a 
crônica de um povo, gravaudo o p1·esente para o conhecimento das gerações 
futuras, o topônimo é o instrumento dessa projeção temporal." 1 

DICK, Maria Vicentina elo Amaral. A motiva[ào toponímica r a rmlitfarfl' brasilrira. São Paulo: 
Edições Arquivo elo Estado, 1990. p. 23. 



Riscadas sobre distintos quadros naturais e tecidas no tempo, as redes 
toponomásticas revestem-se de historicidade e constituem verdadeiras paisa
gens toponímicas. Singularizam regiões e períodos pela natureza do vocabulá
rio utilizado na nomeação dos lugares e pelas relações que esses nomes estabe
lecem entre si. 

Durante a elaboração do índice toponímico para edição do Códice Costa 
Matoso, o contato com a riqueza e diversidade dos documentos ali reunidos 
ensejou o aparecimento de novos temas de pesquisa e mostrou a sua 
potencialidade para estudos os mais diversificados, a exemplo da toponímia. 
Um processo de indexação é necessariamente redutor de sentidos, uma vez 
que busca enquadrar a diversidade e plurivocidade dos termos empregados 
nos variados (con)textos e-m esquemas classificatórios, cuja lógica é externa aos 
mesmos. Particularmente dificil se torna esse enquadramento quando sabe
mos que no Códice CostaMatoso foram reunidos documentos de naturezas muito 
diferentes, exponenciando essa diversidade de significados dos termos neles 
contidos. 

Das memórias pessoais e locais, imersas na subjetividade própria a cada 
narrador, aos discursos frios das correspondências oficiais, regimentos e leis, 
das tabelas de entradas de ouro nas casas de fundição aos relatos quase 
etnográficos dos índios da Amazônia, o Códice desdobra-se em textos os mais 
diferenciados, alinhavados segundo uma lógica que nos escapa, enquanto des
conhecermos as reais intenções 'do ouvidor Costa Matoso. Mundos colados em 
um só volume, o Códice desafia quem quiser tratá-lo como um documento em 
si. iostra-se irredutível a uma só abordagem, a não ser aquela que remeta 
novamente às intenções de quem assim remendou tantos assuntos. 

Constatada esta multiplicidade de conteúdos e abordagens possíveis, re
sulta também tarefa dificil uma análise global da toponímia dispersa no Códice. 
Este artigo pretende mostrar as potencialidades de alguns desses documentos 
para os estudos toponímicos e, no sentido inverso, as possibilidades de conheci
mento histórico através da investigação dos processos de nomeação toponímica 
e da evolução das redes toponomásticas dos diferentes territórios. Para tanto, 
pretende apresentar algumas destas reflexões dirigidas mais especificamente 
para a capitania de Minas Gerais. 
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Um feixe de idéias: potencialidade dos documentos 
do Códice para estudos toponímicos 

Na perspectiva da abordagem toponímica, um conjunto documentaF do 
Códice potencialmente informativo reúne texlos de conteúdo acentuadamente 
geográfico, descritivos dos marcos naturais e humanos que compunham a pai
sagem colonial, a exemplo da Tabuada de Latitudes\ do Itinerário geográfico+, da 
Descrição Cosmográficá' e das descrições dos bispados do Maranhão e do Pará~>. 

A Tabuada das Latitudes é de autoria do padres jesuítas Diogo Soares e 
Domingos Capacci, que viajaram por diversas capitanias da colônias na déca
da de trinta do século XVIII, cumprindo missão oficial de colher dados e pro
duzir mapas das regiões. Ao buscar e identificar referências geográficas para o 
estabelecimento das latitudes, fixam com relativa precisão o nome de diversos 
marcos fisicos e lugares das capitanias, entre arraiais, vilas, registros, serras e 
rios. A elaboração da Tabuada, assim como de toda a produção encomendada 
aos chamados "padres matemáticos" Capaci e Soares, remete a um momento 
de busca de reconhecimento e fixação da ocupação portuguesa, quando o po
voamento atingia regiões distantes e· redefinia as fronteiras com a América 
espanhola. Obra de cartógrafos, funda-se na visão externa do território visita
do, o que se evidencia nos tropeços no estabelecimento de uma hierarquia 
geográfico-administrativa e no entendimento e grafia da toponímia, cuja iden
tificação apóia-se sobretudo na relativa precisão das latitudes. 

O Itinerário Geográfico foi publicado em 1732, como sendo de autoria de 
Francisco Tavares de Brito. Segundo as pesquisas realizadas para edição do 
Códice, entretanto, o documento é, presumivelmente, o roteiro ou legenda de 
um mapa da região, elaborado em torno de 1 71 7. Recuada a sua produção 
para a segunda década do povoamento da região, o Itinerário traduz um pro
cesso de reconhecimento e desbravamento do território das Minas ainda em 
seus estágios iniciais, a exemplo do conhecido roteiro estabelecido pelo padre 
jesuíta Antonil em I 711, no qual são descritos os caminhos para Minas a partir 
do Rio deJaneiro e de São Paulo, os limites das comarcas, aspectos da paisa
gem natural, como serras e rios, e os assentamentos urbanos já consolidados. A 
topo nímia acentua os grandes marcos naturais sinalizadores da travessia e pon
tua os caminhos com os nomes de seus primeiros ocupantes. 

2. 

:l. 

4 . 

. 1. 

(i. 

Este conjunto documental não corresponde a uma ordenação estabelecida pelo ouvidor 
Costa Matoso. 
FUNDAÇÃO João Pinheiro. Códicr Costru\Jnto.\o. B('lo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. I , p. 159-166. 
Idem. Doc. 139, p. 898-91 O . 
Idem. Doc. 144, p. 943-948. 
Idem. D oc. 143, p. 917-942 e doc. 145, p. 949-983. 



Um documento de particular interesse para estudos toponímicos no con
junto dos documentos do Códice é a Descrição Cosmográjica7, um dos primeiros 
mapas a representar a região então denominada Terras Novas, e que hoje 
compreende aproximadamente o estado de Tocantins. A expressão Terras 
Novas batiza uma região fronteiriça entre os confins ao sul do estado do 
Maranhão e a porção mais ao norte de Goiás, mancha de ocupação da ativida
de mineradora e zona limite em disputa pelos bispados do Rio de Janeiro, 
Pernambuco e Maranhão. 

A verdadeira fronteira a ser ali permanentemente conquistada pelos co
lonos, entretanto, era aquela imposta pela resistência indígena à ocupação co
lonial de um território densamente povoado pelas nações ameríndias que, de 
tempos em tempos, invadiam e destruíam os arraiais, dizimando sua 
populaçãoH. esse sentido, o mapa registra e perpetua uma disposição espacial 
de núcleos urbanos e pequeno~ sítios de mineração de efêmera existência, as
sim como sua rede toponímica. Alguns dos maiores arraiais desenhados no 
mapa sobreviveram ou renasceram com o fim da resistência indígena, com 
novas denominações como Barra da Palma, hoje Paranã. Outros, como São 
Félix das Minas, desapareceram tão definitivamente que não se encontram 
vestígios de sua toponímia na região. 

Diferentemente dos textos geográficos, alguns documentos de natureza 
administrativa também carregam informações valiosas para os estudos 
toponímicos, em especial quando estruturados segundo as circunscrições espa
ciais. É o caso do Catálogo das igrrjas paroquiais do bisjJado do Rio de Janeiro'', no qual 
se estrutura uma rede hierárquica particularmente importante para a evolu
ção da toponímia brasileira: as invocações religiosas de matrizes e capelas, 
designativos que, em sua maioria, adquiriam com o tempo uma forte conotação 
territorial. 

Elaborado presumivelmente às vésperas do desmembramento provoca
do com a criação do bispado de Mariana, o Catálogo abrangia o vastíssimo 
território de Porto Seguro até a Colônia do Sacramento, incluindo as regiões 
recém-povoadas de Goiás e Mato Grosso. Observa-se nesse elenco de freguesias 
uma relativa homogeneidade da rede de nomes derivados dos santos mais po
pulares - são comuns as invocações de Santo Antônio, São João ou Bom 
Jesus - e especialmente as diferentes devoções ligadas à Virgem, plasmadas a 
designativos que vinham conferir identidade a cada uma destas circunscrições 
eclesiásticas. Uns descrevem traços flsicos identificadores da paisagem local, 

7. 

H. 
Idem. Doc. 144, p. 942-948. 
Essas freqüemes invasões foram noticiadas por clinTsos autores como Chaim: "o xavante 
constituía séria ameaça ao po\'oamento elo norte ela Capitania [ele Goiás]". Ver CHAIM, 
Maricone Matos. Aldrnmenlos inrl(~ellflSj Goiás- 1749-1811. 2 ed. São Paulo: Nobel, [Brasília): 
INL/Funclação Pró-1\lemória, 1983. p. 124. 
FUNDAÇÃO João Pinheiro. Códice Costa Jllatoso. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 
CEHC, 1999. Doc. 122. p. 809-819. 
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como Nossa Senhora do Desterro do Campo Grande, Nossa Senhora da As
sunção de Cabo Frio ou São João da Praia, outros cristalizam desejos e medos 
associados ao exercício da fé, como Nossa Senhora da Boa Viagem ou da Vitó
ria. Em sua maioria, no entanto, esses hibridismos compõem-se de nomes do 
origem indígena, como São Sebastião de ltaipu, Nossa Senhora de Nazaré do 
Itambi ou Bomjesus do Cuiabá e sugerem uma prática de colonos ou uma 
estratégia de missionários catequistas de assimilação do vocabulário brasílico 
como meio de fixação do repertório de nomes e devoções religiosas junto às 
populações indígenas. 

Se em muitas dessas composições, o processo dinâmico de fixação 
toponímica permitiu a separação e laicização dos nomes dos lugares, outros 
passaram por fusões e desmembramentos que consagraram o nome religioso, 
perpetuando toda uma classe de topôiümos associados às invocações religiosas 
originais 111

• Poucos mantiveram as soluções compostas, a exemplo de Concei
ção do Mato Dentro e São João de Meriti. 

Os dois documentos do Códice relativos aos bispados de Pará e do 
Maranhão, também textos descritivos de suas respectivas circunscrições 
eclesiásticas, são ricos testemunhos para inúmeros temas da historiografia, in
cluindo a abordagem toponímica. Têm uma forma narrativa semelhante às 
memórias de visitas eclesiásticas, com minuciosos relatos que nomeiam não só 
capelas e matrizes da hierarquia secular como também os conventos, seminários 
e aldeamentos indígenas em missões pertencentes às ordens religiosas. Os rela
tos associam os equipamentos religiosos aos acidentes geográficos e marcos 
fisicos como serras e rios, mapeando a ocupação colonial e a presença das 
nações indígenas no território. 

Em geral, as características da rede toponomástica dessas regiões segui
am aquelas composições apontadas para o bispado do Rio de janeiro, com as 
soluções híbridas da toponímia e do vocabulário indígena associados às invo
cações religiosas. Tanto o Catálogo como as Descrições revestem-se de grande 
importância por registrarem paisagens toponímicas às vésperas de sua desfigu
ração pela política pombalina de intervenção no processo de urbanização e 
povoamento da colônia portuguesa11

, política que incluía, entre outras medi
das, a "secularização das aldeias missionadas" 1 ~ e a condenação do uso da 
língua geral. A atuação do futuro marquês de Pombal se fez sentir com maior 

I li. Os chamados hagiotopônimos, segundo tipologia estabelecida em DICK, M. Vicentina de 
Paula do Amaral. op. cit. 

li. FLEXOR, Maria Helena Ochi. As Yilas pombalinas do século XVIII: estratégias de povo
amento. Anais do V Seminário r/e História da Cidade e do Urbanismo. Campinas: PUCCAMP, 
1998. 

I ~- ALMEIDA, Rita Heloísa de. O diretório dos índios; um projeto de civilizaçiio no Brasil do 
século XVIII. Brasília: Editora UNB, 1997. p.46. 



intensidade nos estados do norte, a cargo do seu meio-irmão, capitão-general 
do estado do Grão-Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Já a partir 
de 1752, seria gradativamente imposto o aportuguesamento dos topônimos de 
vilas e aldeias que continham antigos nomes brasílicos. São exemplos contidos 
nos documentos do Códice as denominações de Mocha, Tapuitapera e Caeté, 
respectivamente mudadas para Oeiras, Alcântara e Bragança, topônimos de 
cidades lusitanas. 

A toponímia de Minas Gerais nos documentos do Códice: 
algumas abordagens dos enredos semânticos 

Para o estudo da topo nímia de Minas Gerais são particularmente ricos os 
documentos iniciais do Códice, aqueles que narram a descoberta e o povoamen
to da região mineradora, seus primeiros anos e especialmente a guerra dos 
emboabas. São discursos baseados na memória dos narradores e na tradição 
oral que os alcançou, já em meados do século XVIII, quando são escritos a 
pedido do ouvidor Costa Matoso, para se transformarem em registros históri
cos, muitas vezes reificadores das tradições personalistas e dos mitos sobre a 
origem da região. Neles são narradas as trajetórias dos bandeirantes e assinala
dos os pontos de penetração, assentamento, exploração e controle do territó
rio. Embora produzidas em um momento em que a toponímia regional já se 
encontrava suficientemente desenvolvida para nomear com clareza os diferen
tes cenários da ocupação dos primeiros anos, as narrativas exprimem aquela 
imprecisão inicial e descrevem·o meio natural como este deveria parecer aos 
bandeirantes, rememorando as motivações para as nomeações dos lugares em 
atos impregnados de simbolismo quanto à posse do território . Assim, rios e 
córregos são identificados com caminhos ou minas de ouro; montanhas e picos 
são percebidos como marcos sinalizadores dos roteiros; matas são apresenta
das como obstáculos ao desbravamento do território e ao plantio das roças; a 
avefauna é considerada suprimento alimentar das populações itinerantes. 

Os processos iniciais de construção da rede toponomástica buscavam iden
tificar e nomear esses marcos de entrada e trânsito no espaço natural ainda 
virgem e assinalar seus sítios estratégicos como margens de caminhos, roças e 
córregos auríferos. Nas narrativas do Códice, as descrições de elementos natu
rais e as denominações de lugares já se encontram filtradas por décadas de 
disseminação e uso dos topônimos e dos lugares referenciados, apontando mais 
para um momento de cristalização, de estabilização, do que de batismo propri
amente dito. Ainda assim, obse'"rva-se que um nome muitas vezes identifica 
mais que um lugar, podendo abarcar rio, arraial, lavra, serra ou, mesmo, uma 
região ainda mais ampla. Ness\- sentido, a evocação do lugar através do nome 
é tanto mais precisa quanto maior o entendimento do te'"xto. É o caso de alguns 
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topônimos de grande significado histórico e geográfico, como rio das Mortes, 
Sabará ou rio das Velhas. Essa abrangência semântica e espacial acentua-se nos 
termos relativos às vastas regiões à margem da expansão colonial, como nas 
fronteiras indeterminadas com a Bahia e o Espírito Santo: sertões da Bahia, 
currais da Bahia, sertão do Cuieté e do Rio Doce. 

Umas e outras minas: todas as minas 

Um dos deslocamentos de sentido mais instigantes para a investigação 
toponímica nos documentos do Códice são aqueles que perpassam os termos 
minas, gerais, e minas gerais, quando, a cada momento dos textos, essas designa
ções abarcam ou excluem espaços em processo de diferenciação na região. 

Em alguns documentos, o uso da palavra minas conjuga seu sentido pri
meiro, de substantivo cujo significado genérico são veios ou achados auríferos, 
com variações semânticas de conotação espacial e geográfico-administrativa. 
Como as narrativas remetem a um tempo de origem, quando todo o território 
era desconhecido para o colono, a significação e fixação toponímica do vocá
bulo se sustenta no jogo de oposição de sentido entre um lugar e outro, ou seja, 
um lugar se nomeia em oposição a outro. Exemplificam expressões como 
"larguíssimo sertão que há entre estas Minas e a costa do Brasit' 1 

:! ou "quarenta dias de 
jornada que havia das Minas a São Paulo" 1

•. Nestas e outras passagens, a palavra 
minas designa toda uma ampla região, diferenciada por oposição de São Pau
lo, do sertão ou do litoral. 

Recorrente nesses textos é o duplo sentido do termo minas - aquele que 
desliza da ordem substantiva para o significado toponímico. Mais que deslo
car-se de um significado ao outro a utilização do termo em determinadas pas
sagens parece exprimir a própria indefinição geradora da toponímia, em ex
pressões como país das minas ou continente das minas. O termo também aparece 
associado aos topônimos específicos já definidos para algumas paragens como 
minas do Sabará ou do Rio das Velhas. 

Nos documentos que narram a guerra dos emboabas, a nomeação dos 
lugares reforça a diferenciação dos espaços no território em disputa. Os episó
dios relativos aos confrontos entre paulistas e portugueses e à ação repressiva 
das autoridades coloniais adquirem fortes conotações regionais, cada lugar 
definindo-se segundo as facções e os movimentos de autoridades e grupos ar
mados. Assim, Rio das Mortes passa a nomear a região em torno dos dois arraiais 
- São João e São José del-Rei - e é a ~ntrada das Minas, de "todas as Minas". 

1 
:t FUNDAÇÃO João Pinheiro. Códice Costa Mato; o. B~lo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 

CEHC, 1999. Doc. 2, p. 178. 
14

· Idem, p. 174. 



Minas Gerais e ou simplesmente Gerais designa a região de Ouro Preto e Mariana, 
assim denominada "por serem os seus morros realengos e gerais para todos" 1\ 

em consequência do ato oficial do governador Antônio de Albuquerque que, 
em 1 709, decidiu não conceder datas nos morros da região aonde "qualquer 
que quisesse trabalhar neles adquirisse seu domínio por posse e desta seria 
senhor para a lavrar e vender. .. " 11

;. Rio das Velhas abarca a povoação de Sabará 
e demais assentamentos a jusante do rio. 

Na descrição dos movimentos espaciais dos conflitos diferenciam-se as 
gentes de Minas Gerais (Ouro Preto e Mariana) às gentes do Rio das Mortes 
ou do Rio das Velhas. O trecho seguinte, relativo à união das forças mineiras 
empreendida pelo governador Antônio de Albuquerque para enfrentar os fran
ceses no Rio de Janeiro, exemplifica a configuração toponímica na sua dimen
são diferenciadora das particularidades regionais: 

" ... em setembro ele 1 71 I, veio uma carta elo governador, que neste tempo 
se achava nas Minas Gerais, a um Damião ele Oliveira [ ... ] na qual lhe dizia que 
uma inimiga esquadra francesa tinha entrado a barra elo Rio de janeiro e [que] 
pretendia descer abaixo com a gente elas Minas em socorro daquela praça, para 
o que lhe ordenava puxasse iJela gente que mais pudesse, e com toda brevidade 
possível o fosse esperar na Borda elo Campo, para onde ele, governador, havia 
marchar com a gente elas Minas Gerais. Manifesta a carta, tanto os capitães 
como todos aqueles a quem o brio fez trazer à memória o quanto é decoroso 
morrer pela pátria, se ofereceram logo e se fizeram prontos para a tal expedição, 
e prestes sem demora os que haviam marchar, que não foram poucos, a respeito 
elo que permitiam as pequenas povoações deste rio das l\!Iortes, e com seus es
cravos armados, puxou por eles o dito Damião de Oliveira e se pôs a caminho 
para onde o determinava a ordem. Já perto da Borda elo Campo se encontrou 
com a retaguarda o governador, que descia com a gente elas Minas Gerais. Che
gados ao posto em que haviam fazer alto, se dilatou nele, o governador, um dia 
esperando pela gente elo rio elas Velhas. E juntos os ele umas e outras l\!Iinas fez 
resenha de todos, e fazendo-lhes sua fala, acabou dizendo que esperava obras
sem como deviam , o que muito lhes recomendava. Posta de parte esta diligên
cia, ordenou a forma ela marcha para o caminho, e assim abalando do campo, 
companhia por companhia, entraram no mato". 17 

l.'i. Idem. Doc. 7, p. 225. 
I!; Idem. A desig11ação de .1\linas Gerais para a região de Ouro Preto e Mariana aparece tam

bt'm ~m duas passag< 'IIS de um outro docum~nto do C:ódiu•, o ltinnário Gt'ográfico,já cita
do. O caminho que \'Ínha elo Rio de Janeiro bifi.1rcava-se no Rockio da 1taciaia (serra do 
Ouro Branco), seguindo para as Minas Gerais de um lado, ou para Sabará , de outro. No 
tocante ao provimnno ck \Í\'eres para a população, o autor distingue novamente a região 
das Minas Gerais, ·'falta de tudo", da região de Sabar~í , ''abunclantíssima". 

17
· Ickm. Doc. 8, p. 289-290. 
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Mesmo nos documentos formais, como os diversos regimentos do gover
no português reunidos no Códice, o termo minas é perpassado por essa polissemia 
de sentidos. Em especial o regimento dos superintendentes, guarda-mores e 
mais oficiais, datado de 1703, é exemplar neste sentido, por buscar dar um 
estatuto formal a uma atividade e uma região ainda entregues à desordem das 
sucessivas descobertas auríferas em um território desconhecido. No regimento 
para as Minas do Ouro, as minas são os descobertos, os veios auríferos, onde os 
oficiais da administração não poderiam "haver datas", ou seja, possuir e explo
rar as lavras. Também não deveriam permitir aos pecuaristas e comerciantes 
da Bahia "levar às Minas pelo caminho do sertão outras fazendas ou gênero 
que não sejam gados" 111

• São assim, ao mesmo tempo, o lugar ainda mítico 
onde ocorrem tais riquezas, e portanto um território a ser controlado. 

Em outro documento formal do Códice, emanado do Conselho Ultrama
rino em 1 7 51, o topônimo minas ressurge em sua ambigüidade, mas agora em 
escala diferente. Produzido em momento posterior ao que vínhamos analisan
do, quando a região mineradora da colônia já havia se alargado consideravel
mente, incorporando os descobertos de Paracatu, Minas Novas, Goiás e Mato 
Grosso, o termo minas também expande a sua escala e nomeia todo este vasto 
território. Comentando sobre a desigualdade na aplicação da lei da derrama 
sobre as diferentes zonas mineradoras, o documento tem passagens que bus
cam fazer a diferenciação entre o que seriam as minas remotas - Bahia, Mato 
Grosso, Goiás - da região central da Capitania das Minas, denominada Gerais: 
"Esta [a derrama] ainda se fará mais sensível aos mineiros das Gerais quando 
virem que aos das outras minas não impõe a lei que toca, digo, a lei cota certa 
nem derrama, donde necessariamente há de resultar grande desconsolação 
nos das Gerais, que justamente entenderão não serem menos merecedores que 
os outros do favor de Vossa Majestade ... " 1

!J. Concluindo ainda que " ... sendo 
constrangidos a pagá-la, é provável que por esta causa se movam muitos dos 
mineiros das Gerais a passarem o seu domicílio para as outras minas"~0 • 

Os topônimos indígenas e a descrição da natureza 

Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá: desde as vilas paulistas de "serra 
acima", de onde partiram as bandeiras para a preagem de índios, a topo nímia 
mineira revela a marcante influência da língua tupi, cotidianamente falada 
entre os componentes das expedições, fossem índios, mamelucos ou brancos. 
Os nomes dos marcos naturais que balizavam caminhos, como grandes serras, 

IH. Idem. Doc. 18, p. 319. 
i'l . Idem. Doc. 67, p. 586. 
~li. Idem. 



picos proeminentes e rios navegáveis, são em sua maior parte de origem tupi
guarani e foram presumivelmente dados pelos próprios bandeirantes ou pelos 
índios domesticados/ escravizados que os guiavam no desbravamento do território. 

A primeira região a ser percorrida pelas bandeiras, e desde séculos ante
riores conhecida dos colonos portugueses, era "o vale superior do Rio Doce 
( ... ), exatamente a zona mateada de Minas", coberta pela mata atlântica desde 
a Mantiqueira até as fronteiras com a Bahia e o Espírito Santo. Os paulistas 
denominaram esta região de sertão dos cataguazes, por ser habitada por na
ções indígenas da mata virgem (em geral identificados como tapuias), confor
me se traduz do termo tupi cataguás. Com a descoberta das riquezas auríferas, 
a região ficou primeiramente conhecida como minas dos cataguazes, termo 
que descrevia, portanto, a existência de lavras de ouro em região florestada. 
Naquele momento de ocupação inicial, descrito em alguns documentos do Códice, 
ainda não se diferenciavam as amplas regiões que posteriormente adquiririam 
singularidade, com reflexos na sua topo nímia mineira, como as regiões de cam
pos gerais e do mato dentro. 

Segundo Sérgio Buarque de Holanda, "ao bandeirante, mais talvez do 
que ao indígena, se deve nossa extraordinária riqueza de topônimos de proce
dência tupi"11 

. Era corrente o uso da língua geral entre os paulistas até o final 
do século XVII, época áurea das bandeiras, com as quais penetraram e anexa
ram às possessões portuguesas grandes regiões até então desconhecidas. 

Podemos considerar que a disseminação dos topônimos tupis pelos terri
tórios desbravados pelas bandeiras, especialmente nas regiões mineradoras, 
constituiu-se na última manifes~ação dessa modalidade de interação lingüística 
e cultural. A partir de então, com a montagem do aparato burocrático metro
politano, a imigração acentuada de reinóis e o surgimento de uma cultura 
urbana, aliados à eliminação brutal das nações indígenas, a toponímia se tor
naria uma das poucas manifestações da herança cultural ameríndia, na forma 
como ela foi gestada pela expansão bandeirante e preservada como um voca
bulário fossilizado11

. 

Na capitania de Minas Gerais, as denominações tupi-guarani fixaram-se 
na toponímia preferencialmente às de precedência tapuia e outras culturas 
próprias da região1

:
1
. A necessidade que se impunha aos bandeirantes paulistas 

de identificação dos elementos da paisagem como marcos fisicos nos roteiros 
de penetração do território e na exata localização dos descobertos levou à gradativa 
organização do espaço desconhecido segundo o seu próprio aparato lingüístico. 

Por exemplo, os marcos geográficos mais ao sul, presentes nos documen
tos do Códice e em antigos mapas e roteiros relativos às Minas, são os rios Paraíba 

1
1. HOLANDA, St'rgio Buarque ele. Raiz:.rs do Brasil. 26. ecl. São Paulo: C ia. elas Letras, 1995. 

p.l22 
n Exprt>ssào tomada dt> empréstimo a: DICK, M. Vicentina de Paula do Amaral. op. cit. p. 71 
n SENNA, Nelson de. Nótulas sobre a toponímia geogTáfica brasílico-inclígena em Minas 

G erais. Rruisla do AriJIÚl'O Público Minriro, v. 20, 1926. p. 196. 
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e Paraibuna, e especialmente a serra da Mantiqueira. Pela grafia e pronúncia 
antigas - amantiquira - significaria, em tupi, "dormida ou pouso de chuva", 
referindo-se à presença permanente de nuvens naquela serra H, aspecto descri
tivo da natureza que interessava particularmente aos conquistadores. Segundo 
Orville Derby, a importância estratégica e geográfica da serra da Mantiqueira 
teria feito com que um nome de origem popular, geralmente restrito a uma 
feição topográfica particular, se estendesse e passasse a abarcar todo o sistema 
orográfico regional, ou seja, a cordilheira que define os limites entre os estados 
de Minas, São Paulo e Rio de janeiro. 

As formas proeminentes de rochedos e picos, considerados como 
sinalizadores dos percursos em desenvolvimento, são descritas através dos vo
cábulos indígenas que pontuam os primeiros roteiros e estão presentes nas nar
rativas do Códice. Além da itaverava, a lendária pedra resplandecente, marca
vam os caminhos a itatiaia - pedra cheia de pontas -, a itacambira - pedra 
bifurcada -, a itabira- pedra erguida-, o itacolomi- a pedra e seu filho. Deno
minações bastante remotas são também descritivas de feições de montanhas 
como ibitipoca, montanha partida ou furada; camapuã, monte redondo, e ainda 
aiuruoca, como nos ensina um dos narradores do Códice: 

"Aiuruoca, vocábulo ele língua brasílica, quer dizer, no nosso idioma, casa ele 
papagaios, aludindo a um penhasc.o redondo e elevado aos ares sobre um elos 
mais altos montes daquele lugar, em que os papagaios faziam morada naquele 
tempo em que os gentios habitavam aqueles lugares"1

··•. 

Os bandeirantes guiavam-se, sobretudo, pelas vias naturais de penetra
ção, os rios. ornes indígenas, como paraíba e jJaraibuna, revelavam as qualida
des dos rios para aqueles homens que os reconheciam pelas suas condições de 
navegabilidade e travessia, mesmo que de conotações depreciativas: jJaraíba 
seria o rio ruim, impraticável à navegação; paraibuna seria o paraíba preto, o rio 
de águas escuras2r;; paraopeba, o rio de água rasa. 

Aos colonos povoadores também interessava conhecer e mapear as den
sidades das matas que então cobriam largas faixas entre o litoral e o interior e 
que eram consideradas obstáculos à abertura e à conservação dos caminhos. 
Alguns de seus elementos também foram descritos na toponímia de origem 
indígena da região, além dos cataguás acima referidos, como caeté, que signifi
ca mata verdadeira ou floresta primitiva, ou baependi, o limpo, a clareira, "alu
são a uma clareira na mata marginal do rio Grande, facilitando a passagem do 
caminho dos descobridores"17 . 

14. DERBY, Orville Albert. A dmominação Serra da l\Iantiqut'ira. Rrr>isla rio l wlilulo Histórico r 
G'eogrrifico de Siio Paulo, v.l, 1895. p.l2. 

2
:,_ FUNDAÇÃO João Pinheiro. Córltú Cosia Maios o. Bt'lo Horizonte: Funclaçãojoão Pinheiro, 

CEHC, 1999. Doc. 2, p. 183-184. 
th. PONTES, Sah-ador Pires. Nomes mrlígma.r na geografia r/e ,\ finas G'nai.r. Belo Horizonte: 1970. 
27. - ~· 

SAl\IPAIO, Teodoro. Citado por: PONTES, S. P. ojJ. át. 



Ainda na procedência da língua tupi, algumas denominações de aciden
tes geográficos ou assentamentos humanos evocam a identificação de espécies 
da flora da região, como cipó, gravatá ou congonhas, e as variadas denomina
ções das palmeiras (buriti, macaúba, carandaí). Elementos da fauna são descri
tos em termos designativos de lugares de povoamento remoto, como 
guarapiranga ou piracicaba. 

Os topônimos religiosos: devoção mesclada à terra 

Quanto aos topônimios de derivação religiosa, os chamados hierônimos, 
esses se prendem a aspectos da religiosidade seiscentista portuguesa, mais afei
ta às práticas devocionais populares, exterioristas, com acentuado culto a os
sa Senhora, aos santos e suas imagens. Os topônimos religiosos ligam-se mais à 
"devoção específica de cada sertanista"lH do que a um sentido geral de 
cristianização dado pela Igreja ou pelas ordens religiosas, essas últimas proibi
das de se estabelecerem nas Minas. Especialmente no que respeita às nucleações 
urbanas, as denominações primitivas eram compostas pela invocação religio
sa, normalmente aquela da primeira capela ou matriz então construída no 
lugar, justaposta "a acidentes geográficos, desejos coletivos e a nomes dos pri
meiros sertanistas"l''. 

Nos diversos documentos do Códice, ocorrem com relativa freqüência os 
topônimos ligados às invocações de Santo Antônio, Santa Bárbara e Santa 
Luzia, dentre outros. Em muito maior número, registram-se os nomes deriva
dos do culto popular de Nossa Senhora, como Carmo, Piedade, Soledade, 
Bom Sucesso, Nazaré e especialmente Conceição, clara predominância obser
vada também no já citado Catálogo das igrdas paroquiais do bispado do Rio de Janeiro. 
O documento não distingue as justaposições entre a invocação religiosa e os 
atributos toponímicos como nomes indígenas, aspectos descritivos da paisa
gem e até mesmo nomes próprios, atribuindo-lhes valor de denominação for
mal. O uso cotidiano e popular também promoveu muitos desses deslocamen
tos, às vezes no sentido inverso: algumas narrativas nomeiam as freguesias pe
los seus nomes leigos, como fr~guesia de Catas Altas ou de Sabará:lll. Dessas 
fusões e simplificações de nomes consolidou-se na toponímia diversos hibridismos 
como Conceiç.ão dos Carijós, Piedade do Paraopeba, Conceição do Mato 
Dentro e São Miguel do Piracicaba. 

~B. • A VILA, Cristina. & TRINDADE, Silvana Cançado. A rdig-iosidade em Minas no século 
XVIII: toponímia e cl..-,·oção. Comunicação aprrsemacla no 1I Encontro dr Pesquisadores do 
Barroco Jlllnriro, Tiraclemes, 1985. p.6. 

:l~l. lclen1. 
:w FUNDAÇÃO João Pinheiro. Códicr Coj/aMatoso. Belo Horizonte: Fundaçàojoào Pinheiro, 

CEHC, 1999. Doc. 12, p. 261-268. 
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No caso específico do arraial Ribeirão do Carmo, que posteriormente 
receberia o nome de Cidade Mariana, as narrativas remetem às várias práticas 
portuguesas motivadoras das alcunhas religiosas, como a consulta ao calendá
rio cristão ou à devoção pessoal, como sugere a passagem: 

"Logo, o dito João Lopes de Lima fez levantar uma capela feita de ramos 
de palmito e nela colocou uma imagem de ossa Senhora do Carmo, de quem 
era muito devoto, e daqui ficou o nome àquele sítio da Ribeira ou Ribeirão de 
Nossa Senhora do Carmo (e outros dizem que por ser feito o descoberto em dia 
da mesma Senhora, com o título elo Carmo) e na dita capela instituíram por 
capelão um religioso ela mesma ordem que acompanhou a bandeira":11

• 

Contrariando o quadro toponímico mineiro, como ele iria se consolidar 
ao longo do período colonial até os dias de hoje, em uma região considerada 
por especialistas como "de maior densidade hierotoponímica" :;~ do país, os 
nomes religiosos não são predominantes nos documentos do Códice, à exceção 
do Catálogo das paróquias. Uma possível explicação seria a natureza dos próprios 
textos que reúnem maior número de topônimos de l'vlinas Gerais: o Itinerário e 
a Tabuada, documentos mais propriamente geográficos, elaborados por moti
vos práticos, restringem sua relação toponímica aos termos identificadores do 
lugar e, em alguns casos, nem essa identificação pelo nome era segura, mas 
respaldava-se nos outros dados existentes no documento- na Tabuada, as lati
tudes; e no Itinerário, o presumível mapa que o acompanhava. 

Já as narrativas históricas do povoamento recuperam os nomes na forma 
como eles se tornaram comuns na linguagem cotidiana dos mineiros. Ainda 
que os textos denunciem uma preocupação com a sua qualidade literária e 
busquem demonstrar rigor nas informações transmitidas, são testemunhos sub
jetivos, carregados de familiaridade com nomes e lugares, distantes dos docu
mentos e expressões oficiais. 

T opônimos e personagens 

Os chamados antrotopônimos podem ser considerados como os topônimos 
que mais diretamente se associam às condições locais de seu surgimento, pois a 
nomeação pessoal a núcleos urbanos ou acidentes geográficos, na maior pane 
das vezes, responde a uma ação individual ou familiar sobre uma parcela pe
quena do território. Analisados em conjunto, entretanto, podem sugerir pro
cessos históricos mais amplos e perpetuar determinados traços da ocupação 
original de uma região. No Códice Costa Matoso, a identificação entre nomes 

:li. Idem. Doc. lO, p. 251. 
:l~. 

DICK, M. Vicentina de Paula do Amaral. op. cit. p. 350. 



próprios e nomes de lugares guarda, mais uma vez, especificidades de docu
mento para documento. 

No Itinerário Geográfico, o caminho novo do Rio de janeiro para as minas é 
descrito por uma relação toponímica que pouco diferencia roça, fazenda ou 
povoação. Quase todos os lugares nomeados parecem tratar-se de roças ou 
sítios particulares e vêm referenciados pelo nome de seu presumível proprietá
rio ou pelo cargo com que o mesmo ficou conhecido, fosse bispo, alferes, juiz 
de fora ou alcaide-mor. Predominam os nomes próprios de procedência portu
guesa - Ara~jo, D. Maria, GonçalveS, Medeiros- elenco de colonos brancos, sesmeiros 
e exploradores das margens dos caminhos. Os cortes nessa série de persona
gens são dados pelos acidentes geográficos mais notáveis: o rio Paraibuna (onde 
uma certa D. Maria Paraibuna se achava instalada), com o registro de passagem; 
a cordilheira da Mantiqueira; a serra da Itatiaia. E, aqui, ressurgem os topônirnos 
de origem indígena descritivos da paisagem. 

Diferentemente, no caminho que vinha de São Paulo, o Itinerário cita mais 
freqüentemente os nomes de núcleos urbanos, enumerando inicialmente as 
vilas paulistas já constituídas (Mogi, Taubaté, Guaratinguetá) e, transposta a 
Mantiqueira, os pequenos arraiais mineiros como Pinheirinhos, Rio Verde, 
Pouso Alto e Boa Vista, topônimos relacionados à descrição e às condições de 
travessia. 

O que explicaria essa marcante diferenciação na toponímia original dos 
dois caminhos? O caminho do Rio dejaneiro desenvolveu-se mais rápida e 
intensamente do que o de São Paulo, pelo volume de trânsito e comércio que 
se estabeleceu com o porto do Riàn. Nesse sentido, o alinhamento de nomes 
próprios designando roças, vendas e pousos permite apontar para o predomí
nio da ordem privada na consolidação desse caminho, já desde sua origem 
entregue à iniciativa particular de Garcia Rodrigues Pais. 

O diário da viagem de Caetano Costa Matoso é outro documento, pre
sente no Códice, a corroborar essa idéia. O ouvidor descreve diversos sítios onde 
pousou e detém-se por vezes na explicação dos nomes personalistas: a roça do 
Secretário, "que aqui se estabeleceu e principiou a roçar este sítio há vinte anos 
e dele adquiriu o nome"; o sítio de juiz de Fora, assim chamado "porque foi 
erigido por um Luís Fortes, juiz de fora que tinha sido no Rio dejaneiro ... "; o 
"sítio chamado o Queirós, o qual tem este nome do seu edificador, assim como 
todos os mais sítios ... " :H_ 

Para a região mineradora, os antrotopônimos registrados nos documen
tos do Códice ligam-se mais acentuadamente aos sobrenomes, cristalizando as 

:n. GUIJ\IARÀES, Carlos l\Iag110, REIS, Lia na 1\laria. Agricultura e caminhos ele Minas; I 700/ 
1750. Rrzoista do DrjJmfammto dr Htúória, ,·. ·!, junho ck I 'Jfl7. 

:H. FUNDAÇÃO J oão Pinheiro. Códirr C:o.lfll ,\/atoso. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 
CEHC. !9'J'J. Doc. 138. p. fl87 ,. Wl2 . 

433 



434 

conquistas territoriais dos bandeirantes e suas famílias, como Prados, Macha
dos, Camargos, Raposos, ou singularizando alguns desses personagens, como 
Bento Gonçalves, Gaspar Soares, Tenente Borba ou Padre Faria. São particu
larmente enfatizados nas memórias do povoamento das .Niinas, nas quais essas 
denominações surgem constantemente e se mesclam na narrativa, a ponto de 
se confundirem personagem e lugar: 

"E logo se descobriu o ribeiro de Antônio Pereira Dias, filho de Parati e o 
Brumaclo do Sumidouro, porJoão Pedroso, paulista; o que chamam o Rocha, 
por Amaro da Rocha, paulista; o Pinheiro, por Marcelo Pinheiro , paulista; este 
Itacolomi ou Gualaxo, por João de Melo, pauLista; o ribeirão do Carmo, por 
João Lopes de Lima, paulista; São Bartolomeu, por Dionísio ela Costa, de Santos; 
Omo Preto, não sei quem foi; Antônio Dias, por um Antônio Dias - que depois 
descobt;u o outro córrego elo mesmo nome a que chamam o Colégio - ; [o ribeiro 
de J Bento Rodrigues, um taubateano do mesmo nome ... " :J:o 

Esta e outras passagens parecem revelar, mais do que uma homenagem a 
um personagem considerado ilustre, como haveria de se tornar rotina na 
toponímia até os dias atuais, um sentido de apropriação, de mapeamento de 
porções do território em constante disputa, como certamente o foram as lavras 
auríferas durante o rush dos primeiros· anos da mineração. 

Considerações finais: tipologia e diversidade na toponímia 

Além dessas famílias de topônimos aqui identificados e comentados -
indígenas, religiosos, pessoais - , observou-se uma grande diversidade de no
mes resultantes de suas justaposições, gerando hibridismos igualmente ricos 
para o conhecimento geográfico ou histórico da região mineira. 

É interessante notar, por outro lado, que o emprego do português se deu 
mais freqüentemente nas construções toponímicas relacionadas ao trabalho, 
em termos direta ou indiretamente relacionados à atividade de busca ou extra
ção do ouro, como catas altas - "por haverem os mineiros seguido as lavras dos 
córregos, buscando suas cabeceiras, seguindo as pintas que iam lavrando e 
quanto mais chegavam à serra, mais crescia a altura da terra que cavavam ... "%; 
inficionado, que designaria o ouro infeccionado, de qualidade ruim; brumado 
- derivado de brama, mentira, "por não corresponder rendimento igual à gran
deza que dele se esperava ... ":17 • Ocorre também naqueles topônimos derivados 
das atividades agrícolas e pecuárias, como curral del-rei, contagem, contagem 
das abóboras, roça grande, roças novas, curralinho, engenho. 

:l~. Idem. Doc. 9, p. 245 . 
:l!i . Idem. Doc. 2, p. I 78. 
:l7 . Idem. 



Ainda que a língua geral, falada por índios e colonos, tenha originado a 
maioria dos topônimos relativos à natureza, a identificação dos elementos da 
paisagem recém-descoberta se complementaria com vocábulos portugueses, 
descrevendo muitos desses elementos (olhos d'água, lagoa dourada, rio gran
de, rio verde, ribeiro manso, sumidouro, borda da campo) ou qualificando-os 
em função das necessidades pragmáticas das viagens: pou os altos ou frios, rios 
passa-vinte e passa-trinta, boa vista. 

a capitania de Minas Gerais, os termos campo e mato são recorrentes 
em muitas construções toponímicas e registram as primeiras percepções 
ambientais dos desbravadores e povoadores ao diferenciar com relativa 
pertinência os grandes domínios da cobertura vegetal da região. Entre a cordi
lheira do Espinhaço e a zona florestada da bacia do rio Doce, alinharam-se 
arraiais e vilas cujos nomes - Conceição do Mato Dentro, Itambé do Mato 
Dentro, Catas Altas do Mato Dentro, Itabira do Mato Dentro - , formando 
uma paisagem toponímica qu~ diz muito sobre a barreira natural ao povoa
mento correspondente à fronteira oeste da Mata Atlântica. 

Mas o potencial de estudos toponímicos do Códia está aqui apenas esbo
çado. Uma vertente possível para futuras pesquisas seria o estabelecimento, 
através da toponímia identificada, dos marcos naturais (relevo, vegetação, 
hidrografia) mais importantes no povoamento e na produção de um território, 
comparando-se os topônimos inscritos no Códice com a cartografia antiga e 
outras fontes. Ao levantamento, compreensão e exata localização da toponímia, 
podem-se reunir as descrições ou indícios, também presentes no Códice, da ope
ração de reconhecimento pragmático e das formas de instrumentalização da 
paisagem natural. 

É possível também estabelecer relações entre os três principais compo
nentes da toponímia no período colonial, sejam eles elementos naturais, como 
serras e rios, ou culturais, como fazendas e povoações: os topônimos indígenas, que 
se caracterizam sobretudo pela descrição fisico-geográfica do espaço; a 
sacralização e a expressão devocional dos topônimos religiosos; a identificação dos 
lugares como domínio do privado nos tojJônimos pessoais. 

O amplo espectro de possibilidades de pesquisa histórica que a publica
ção do Códice Costa lvfatoso desde já configura pode desdobrar-se, com a pesqui
sa toponímica, em novos campos relacionados à geografia, à cartografia e aos 
estudos filológicos e lingüísticos, ao revelar um universo de topônimos que 
emergem daquele momento histórico no qual as fronteiras espaciais e culturais 
do país estavam sendo decisivamente traçadas. 
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