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Introdução 
 

Apresenta-se aqui um resumo de uma pesquisa mais ampla cujo objetivo foi investigar 
os nomes de lugares de maneira a propor um diálogo fecundo entre correntes linguísticas e 
enunciativas no estudo dos nomes próprios, especificamente, entre a Onomástica  e a Semântica 
do Acontecimento – tal qual proposta por Eduardo Guimarães –. Como fundamentação teórica 
complementar,foi utilizada a História do Cotidiano, segundo De Certeau (2005).  

As análises apresentadas a seguir tentam capturar e analisar as conotações atribuídas aos 
topônimos contextualizando-as. Para tanto foram compilados e analisados dados relativos a 
alguns topônimos do Oeste do Paraná coletados por alunos de graduação em Letras do Curso 
durante o segundo semestre de 2006. Constam da metodologia utilizada os seguintes 
procedimentos: categorização do topônimo segundo taxionomia proposta por Dick, análise das 
enunciações recobertas pelos nomes de lugar e das conotações a ele atribuídas por moradores, 
usuários e/ou transeuntes desses lugares. Se bem tenham sido feitas análises completas para 
cada um dos topônimos, nem todas elas são descritas aqui. Na verdade,apresenta-se neste 
resumo expandido, apenas  uma amostra da metodologia utilizada, dos dados obtidos  e das 
análises empreendidas, sendo que uma etapa importante deste processo foi a comparação entre 
os dados obtidos pelo viés enunciativos com aqueles alcançados por outros pesquisadores 
seguindo-se um viés  estritamente onomástico. 

  
Atitudes perante o nome de lugar: da opacidade à transparência 
 
Em entrevista feita em 15/06/ 2006, um morador da rua Dom Pedro I da cidade de Marechal 
Cândido Rondon, perguntado sobre o que representaria, para ele, o nome da rua em que vive há 
33 anos, responde: “Não representa nada, poderia ser qualquer nome que servisse para 
identificação da mesma”. Sua resposta indica uma compreensão dos nomes próprios 
compartilhada por boa parte da população. Os nomes de lugares são comumente visos como 
parte do cotidiano. Como algo em que se pensa ao se dar ou anotar um endereço. Desde ponto 
de vista, ele torna-se um signo vazio de significado, cuja função limita-se a apontar um lugar 
delimitado. Este entendimento vai ao encontro do estudo lógico dos nomes próprios (nos quais 
os nomes de lugares estão incluídos) segundo o qual os nomes próprios se diferem dos demais 
nomes por fazerem referência a um ser único e não a uma classe de indivíduos. Deste modo, os 
nomes de lugares tornam-se algo normal, opaco, “naturalizado”. Não obstante o esvaziamento 
dos nomes de lugares e sua interpretação como meros endereços, vale a pena resgatar seu 
significado, resignificando-os seja através da Onomástica, seja através da Semântica do 
Acontecimento.   

Em contraste com a primeira entrevista citada, por meio da qual foi mostrado o 
esvaziamento semântico que um nome de lugar pode sofrer funcionando meramente como 
endereço, as entrevistas feitas a três professoras de Margarida sobre os topônimos do citado 
distrito revelam que também existe, entre os leigos, outra compreensão dos nomes de lugares: a 
de que eles são necessariamente motivados, sendo preciso haver uma explicação para sua 
escolha por parte do denominador.Elas levantaram algumas hipóteses a este respeito: Margarida 
seria uma homenagem à filha ou à esposa de Carlos Becker um dos diretores da empresa 
colonizadora Maripá que colonizou a região. A Avenida Prata seria uma homenagem à bacia do 
Prata. 

Se bem, muitas vezes, as motivações levantadas pelos entrevistados para explicar a 
escolha de determinado topônimo possam ser fantasiosas, às vezes elas são reais por o 
entrevistado ter sido testemunha ocular da história e, para ele, o topônimo ter uma motivação 
totalmente transparente, como se observou na entrevista a uma moradora do distrito de Novo 
Horizonte.Ela afirmara que a rua Junuário Trento fora uma homenagem a seu esposo e o nome 



da escola localizada na mesma rua – Escola Estadual Zulmiro Trento - uma homenagem a seu 
cunhado que cedera o terreno para a construrção do eduncandário  

A utilização de entrevistas a moradores no estudo dos nomes próprio foi um 
procedimento que seguiu a proposta de De Certeau, tendo sido decorrente de reflexões acerca 
do funcionamento enunciativo dos nomes de lugares de acordo com a Semântica do 
Acontecimento. Os resultados da aplicação esta metodologia permitiram observar e analisar as 
atitudes que se tem perante os topônimos.  

Quando se diz que a utilização destas abordagens no estudo dos nomes próprios 
propiciou a investigação das atitudes dos falantes frente aos topônimos, não se está querendo 
afirmar que o viés toponímico não dava conta ou não abrangia este fenômeno. Numa 
investigação sobre a representação histórico-social na toponímia paranaense, Gualberto e 
Almeida (2002) afirmam que os axiotopônimos de bairros por eles estudados homenageiam 
pessoas desconhecidas do grande público “apesar de terem realizado feitos em seu meio: 
colônia Dona Luíza (Ponta Grossa), Coronel Amazonas (Porto Vitoria), Dr.Márcio (Wenceslau 
Braz).” Segundo os autores, fenômeno idêntico foi observado com relação a nomes de cidades 
como Doutor Camargo, Coronel Vivida e nomes de alguns acidentes físicos, a saber, Dr Mello 
(Florestópolis) e Dr. Carlos (Jaguapitã). Contudo, o estudo das atitudes e do conhecimento das 
pessoas sobre os nomes de lugares não fazia parte dos objetivos dos autores: as citações feitas 
são comentários secundários no artigo mencionado, são afirmações que não receberam qualquer 
justificação ou explicação de como os pesquisadores chegaram a estes resultados.  

Não se pode concluir, porém, que o uso de relato orais nas pesquisas toponímicas seja 
uma novidade. A utilização de entrevista como fonte de dados para estudo dos nomes de lugares 
não é algo inédito nos estudos toponímicos. Ao relatar como foram feitas as pesquisas que 
resultaram em sua tese de doutorado, Seabra informa utilizou entrevistas orais a moradores da 
região do Carmo, em Minas Gerais de modo a complementar os dados oriundos de documentos 
escritos.As entrevistas foram gravadas, transcritas e sistematizadas em fichas toponímicas. 
Sobre o uso que se fez dessas entrevistas, a pesquisadora esclarece que: 

 
 Todos os topônimos coletados nas entrevistas orais foram [...] descritos 
(situados em relação ao municio e ao acidenta que pertencem), estudados 
(através das informações enciclopédicas do item histórico em que se 
observava a evolução do topônimo quando esta ocorria), classificados 
(quanto à sua taxionomia, origem, estrutura morfológica) e contextualizados 
(nas formas oral contemporâneo e documentos escritos) [...] Observa-se, 
ainda, a questão da variação, mudança e retenção de topônimos na região, 
enquanto se  comparam os dados presentes e pretéritos (SEABRA,2007, 
p.99). 

   Outro aspecto do estudo dos nomes de lugares realçado pela utilização das entrevistas 
concerne à contribuição da Onomástica para a compreensão da História seja ela nacional, 
regional ou local. Conforme mostra os resultados apresentados a seguir, quando o estudo dos 
nomes de lugares é complementado por entrevistas a moradores ou transeuntes, é possível 
recuperar aspectos interessantes da história de uma comunidade. 

 
Os historiotopônimos e o memorável das enunciações designativas  
 

Segundo a taxionomia proposta por Dick, a rua Dom Pedro I,a primeira citada nesse 
trabalho, é um historiotopônimo, isto é, um topônimo que faz menção ou é relativo a fatos 
históricos. Sua escolha indica a valorização do fato histórico indiretamente mencionado – a 
independência do Brasil - por parte do denominador. Considerando-se a existência de outros 
lugares que receberam o mesmo topônimo ao longo do Brasil, percebe-se, também, a intenção 
de repetir um nome já consagrado como topônimo, seguindo-se um determinado padrão.   

A análise deste nome de lugar, segundo a Semântica do Acontecimento é, em grande 
parte, convergente com a toponímica. Guimarães (2002) busca analisar as situações envolvidas 
na nomeação dos lugares, para tanto, estabelece três aspectos a serem considerados: a) a 
estrutura morfossintática; b) o funcionamento semântico-enunciativo; c) a configuração da 
temporalidade do acontecimento.  



D.Pedro I é um nome próprio de pessoa determinado por uma titulação, motivo pelo 
qual a enunciação de D.Pedro I, como nome de lugar, deixa como pressupostas enunciações 
anteriores: a daquela responsável pela nomeação do sujeito histórico e a que resultou na 
atribuição do título e respectiva função social. Do ponto de vista da toponímica, trata-se de um 
antrotopônimo escolhido pelo denominador para funcionar como topônimo.Em outras palavras, 
é um nome de lugar constituído por um nome de pessoa.  

Guimarães explica que, quando um fato histórico é escolhido como um nome de lugar, 
ele se torna um fato memorável, sendo legítimo afirmar que sua escolha, por parte de 
enunciador, está relacionada com esta intenção de torná-lo algo do qual todos devem se lembrar. 
Além disto, aponta o autor, os nomes de lugares são distribuídos em um espaço historicamente 
construído, numa cena enunciativa pela qual  

A configuração de unidade textual do Locutor está aí dividida em locutor-
oficial (da administração pública da cidade, enquanto lugar social que 
enuncia, e um enunciador-universal, que coloca a enunciação dos nomes no 
mapa com nomes para todos e para sempre (2002,p.44) 
 

Assim, do ponto de vista adotado por Guimarães, é necessário analisar o processo 
enunciativo que provocou a enunciação e qual a sua relação com o contexto histórico. 
Analisando-se o funcionamento semântico-enunciativo da nomeação das ruas, deve-se levar em 
conta que ele ocorre no espaço enunciativo da língua oficial do Estado (idioma nacional). Um 
aspecto relevante é a maneira pela qual a enunciação que nomeia a rua se relaciona com outras 
enunciações. No caso, na enunciação rua D.Pedro I, está contida outras: as relativas ao fato 
histórico da Independência, que remetem a um memorável de nacionalidade. Além desta 
enunciação nacional, há a enunciação local pela qual a enunciação nacional é retomada.  

Para se entender o acontecimento enunciativo pelo qual houve a escolha de se retomar a 
enunciação nacional, foi necessário resgatar as condições histórico-sociais da enunciação, que 
remonta à fundação da cidade.  

Considerando-se não só a história de constituição da cidade, mas também as coerções 
políticas e ideológicas da época, percebe-se que houve uma necessidade histórica de se afirmar 
a pertença da cidade formada, majoritariamente por descendentes de alemães e italianos, à 
nação brasileira. 

Ainda com relação à análise dos historiotopônimos segundo a Semântica da 
Enunciação, é preciso esclarecer que o memorável pode referir-se tanto a fatos concernentes à 
História Nacional, quanto a eventos históricos relativos à História Regional ou à História local.  

Seguindo a motivação enunciativa ora descrita, uma praça da cidade foi nomeada Praça 
Brasil pela empresa colonizadora da região. Via de regra, as denominações foram determinadas 
por esta empresa quando a cidade “ainda estava na planta”, tendo sido oficializadas pela Câmara 
Municipal. Contudo, foi feita uma exceção. Para que um personagem histórico fosse 
homenageado, a Praça Brasil passou a ser denominada, a partir de 24 de dezembro de 1963, de 
Praça Willy Barth, “em memória ao inesquecível colonizador e fundador de Marechal Cândido 
Rondon” (Lei no. 82, 24 de dezembro de 1963). Tem-se, neste ato de substituição de topônimos, 
uma oposição latente entre o discurso nacional e oficial da época em prol de uma hegemonia 
nacional e o discurso regional, local que busca de construção de uma identidade simbólica que 
se aparta desta hegemonia.  

Enquanto a primeira nomeação remete a um período da História Nacional, a segunda 
remonta tanto a uma particularidade da Historia Local ( ter tido sua colonização comandada por 
Willy Barth) quanto a uma questão mais ampla e mais antiga relativa à História da Região Sul 
(o surgimento e o assentamento de pessoas de origem alemã com propósito de formar colônias 
alemãs, dando  origem a uma dicotomia entre o que se considera ser da esfera do nacional e o 
que se avalia como  sendo exclusivo ou típico do “ser alemão no Brasil”). Em ambos os 
casos,porém, o estudo do memorável implícito dos antrotopônimos levou a reflexões sobre a 
questão da identidade étnico-cultural, questão que também surgiu em outras entrevistas 
referentes a outros nomes de lugares.  

A secretária da Escola Estadual Zulmiro Trento localizado do distrito Novo Horizonte, 
ao ser entrevistada fez comentários sobre a colonização do distrito. Ela comentou que havia, 



antigamente, mais italianos e que, hoje em dia, há alemães e italianos não havendo 
predominância de uma ou outra ascendência. 

Considerando a maneira como a enunciação que nomeia a rua está relacionada com 
outras enunciações de nomes de lugar na região, percebe-se que o discurso da secretaria o 
discurso segundo o qual Novo Horizonte é considerada uma terra de italianos. Para se entender 
bem esta questão é preciso considerar a questão das identidades étnico-culturais de origem 
alemã e de origem italiana que marcou a colonização da região oeste do Paraná. 

Como se sabe, a região oeste do Paraná foi colonizada por pessoas provenientes de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul que, em sua maioria, tinham ascendência alemã ou 
ascendência italiana. No plano original dos colonizadores, haveria regiões de colonização 
“italiana” e católica e regiões de colonização alemã e luterana. Geograficamente falando, o 
distrito de Novo Horizonte pertencera, originalmente à primeira região tendo sido depois 
incorporada à outra região.  

No caso específico da sede do município de Marechal Cândido Rondon, houve uma 
intenção política de caracterizar o município como sendo colonizado por alemães. Dizer que a 
cidade foi colonizada e fundada por alemães acarreta o silenciamento de outros dizeres. A 
identificação cultural não se deu em decorrência da origem gaúcha ou catarinense, mas sim do 
local de proveniência dos pais ou avôs sulistas. Além disto, no que diz respeito à sede do 
município, tentou-se silenciar a origem italiana de parte da população. O inverso também 
ocorreu, o distrito de Novo Horizonte foi visto como sendo povoado exclusivamente por 
italianos, ainda que também houvesse pessoas de origem alemã e de outras ascendências como é 
o caso de algumas famílias polonesas.  

Este jogo enunciativo é evidenciado quando se leva em consideração a maneira pela 
qual as enunciações denominativas de nomes de lugares se relacionam entre si. Às vezes um 
lugar recebe determinado investimento simbólico que o qualifica e descreve como tendo 
determinada característica que ou não se faz mais presente no local ou nunca se fez. Assim, há 
nomes de lugares que pertencem ao espaço enunciativo no qual se afirma pertença à origem 
italiana (rua Januário Trento, por exemplo), nome de lugares que indicam desejo de pertença ao 
povo alemão ( praça Willy Barth e Bairro Frankfurt, por exemplo), além da nomenclatura oficial 
proposta pela empresa Maripá, que criou um espaço enunciativo de pertença à nação brasileira 
(nomes de estados brasileiros para designar ruas do município, como é o caso, por exemplo, da 
rua Rio Grande do Norte).    

Outro aspecto da História revelado pelo estudo dos nomes de lugares ora apresentado 
está relacionado à história do Gênero no Estado do Paraná. Chamou atenção o fato de o 
topônimo formado por nome próprio de mulher, Margarida, ter sido escolhido para nomear o 
distrito em função de seu parentesco com Antonio Becker, seguindo, portanto, uma relação 
patriarcal. Este é um dado que além de apontar para a relação entre Onomástica e a Cultura trata 
especificamente da questão da relação entre os gêneros na sociedade, tópico investigado por 
Gualberto e Almeida: 

Os topônimos devem ser analisados sob a ótica de áreas afins, que permitem 
uma interpretação sócio-cultural e etno-linguística. Assim a pouca incidência 
de nomes de mulher na nomeação dos municípios atesta uma visão 
preconceituosa sobre o papel da mulher na sociedade; PIS até mesmo poucos 
municípios criados na última década homenageiam uma pessoa do sexo 
feminino: de um todla de 299 municípios, apenas sete registram a figura 
feminina (Mercedes, Jussara, Anahy...) (2001). 
  

Dado o aprofundamento do estudo dos historiotopônimos mediante análise das 
entrevistas, pode-se afirmar que a incorporação do viés enunciativo corrobora os postulados de 
Dick para quem a “Onomástica desempenha um papel adensador dos contatos com outras 
disciplinas das Ciências Humanas”(p.464, 2007) e confirma muitos dos estudos feitos a partir 
deste viés, como é o caso da investigação empreendida por  Gualberto e Almeida para quem  

 
De um modo geral a Toponímia e a História se revelam juntas nos 
designativos de lugar. Observa-se que tantos nomes de cidades, acidentes 
físicos ou bairros urbanos trazem uma carga histórico-social ampla, 



homenageando pessoas que trabalharam para o desenvolvimento da região, 
que tiveram um papel significativo local ou uma personalidade de projeção 
nacional (2001). 
 

Apontando para a mesma direção é a conclusão a que chega Seabra sobre sua pesquisa 
sobre a Toponímia na Região do Carmo: “Acreditamos que foi este o compromisso com a 
língua como voz, ferramenta e fundamento da experiência humana, transmitindo informações e 
refletindo a história dos povos” (2007, p.103). 

 
Considerações Finais  
 

Conforme mostra o estudo cuja síntese foi aqui apresentada, os nomes de lugares são 
plenos de significado e sentidos. Dados coletados em 2006 por discentes da disciplina de 
Semântica em 2006, universitários do Curso de Letras da Unioeste de Marechal Cândido 
Rondon foram analisados conforme os aportes da Toponímia, da Semântica do Acontecimento e 
da História do Cotidiano. A Toponímia e a Semântica do Acontecimento são teorias que se 
ignoram, no entanto, conforme se mostrou ao longo desse resumo expandido, o estabelecimento 
de um diálogo entre essas teorias pode enriquecer o estudo dos nomes de lugares.   

O enfoque toponímico mostrando que os nomes próprios revelam a cosmovisão do 
nomeador e os valores da sociedade da qual ele faz parte; o da Semântica do Acontecimento 
explicitando o jogo enunciativo que deu origem ao nome e os silenciamentos decorrentes da 
escolha de um nome em detrimento de outros e, aprofundando a análise, a História do Cotidiano 
indicando como os significados atribuídos a um lugar imprimem conotações ao nome pelo qual 
ele é conhecido. Por fim, gostaria de deixar manisfesta minha gratidão a todos que me ajudaram 
nesta pesquisa. 
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