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RESUMO 
 

A presente monografia consiste em um estudo toponomástico dos textos de e sobre o escritor 
Eulálio Motta publicados no jornal Mundo Novo nos anos de 1931 e 1932. Os exemplares do 
periódico encontram-se no acervo do escritor mundonovense e consistem em uma das 
principais fontes sobre a sua vida. Contém uma produção de crônicas e poemas que não se 
encontram mais em circulação, visto que são os únicos exemplares do jornal de que se tem 
notícia. Pretende-se publicar os textos em uma hiperedição que possibilitará a incorporação de 
diversos recursos, dentre os quais os dados sobre os topônimos analisados. A discussão sobre 
a perspectiva filológica adotada fundamenta-se nos pressupostos teóricos apresentados por 
Morrás (2003), Cerquiglini (2000), Sousa (2013) entre outros, enquanto o modelo e os 
critérios da hiperedição estão embasados em Barreiros, P. (2013; 2014; 2015). O estudo 
toponomástico, por sua vez, está baseado na classificação taxonômica proposta por Dick 
(1990; 1992), nas questões teóricas abordadas por Seabra (2004; 2006), Barreiros, L. e 
Barreiros, P. (2016), Brandão (2015), Correia (2017), entre outros, e a metodologia para 
análise automática do léxico com o AntConc, em Barreiros, L. (2017). Foram identificados 
um total de 33 topônimos, dos quais 17 pertencem ao domínio brasileiro, sendo que apenas 12 
foram analisados: quatro de natureza física e oito de natureza antropocultural. A partir da 
análise foram identificados os processos de nomeação, bem como as questões relativas à 
mudança toponímica e os casos de toponímia paralela, além das fotografias do acervo do 
escritor ou de outros acervos que se relacionam com os topônimos estudados e a localização 
destes na plataforma do Google Maps. Com a hiperedição, apresenta-se os dados de forma 
interativa, atendendo as necessidades e exigências do leitor/usuário que não é a mesma do 
leitor tradicional. Esse trabalho contribui para a preservação de uma documentação que é um 
patrimônio cultural do município de Mundo Novo e do estado da Bahia. 
 
Palavras-chave: Eulálio Motta. Jornal Mundo Novo. Toponomástica. Hiperedição. 

 
 



 

RESUMEN 
 
La presenta monografía consiste en un estudio toponomástico de los textos de y sobre el 
escritor Eulálio Motta publicados en el periódico Mundo Novo en los años 1931 y 1932. Los 
ejemplares del periódico se encuentran en los fondos de archivo del escritor mundonovense y 
consisten en una de las principales fuentes respecto de su vida. Contiene una producción de 
crónicas y poemas que no se encuentran más en circulación, ya que son los únicos ejemplares 
del periódico que se conocen. Pretende-se publicar los textos en una hiperedición que 
posibilitará la incorporación de diversos recursos, entre los cuales los lados acerca de los 
topónimos analizados. La discusión sobre la perspectiva filológica adoptada se fundamenta en 
los presupuestos teóricos presentados por Morrás (2003), Cerguiglini (2000), Sousa (2013) 
entre otros, mientras el modelo y los criterios de la hiperedición se encuentran basados en 
Barreiros, P. (2013; 2014; 2015). El estudio toponomástico, por su vez, está basado en la 
clasificación taxonómica propuesta por Dick (1990; 1992), en las cuestiones teóricas tratadas 
por Seabra (2004; 2006), Barreiros, L. e Barreiros, P. (2016), Brandão (2015), Correia (2017), 
entre otros, y la metodología para análisis automático del léxico con el AntConc, en Barreiros, 
L. (2017). Fueran identificados un total de 33 topónimos, de los cuales, 17 pertenecen al 
dominio brasileño, siendo que apenas 12 fueron analizados: cuatro de naturaleza física y ocho 
de naturaleza antropocultural. A partir del análisis fueron identificados los procesos de 
nombramiento, bien como las cuestiones relativas al cambio toponímico y los casos de 
toponimia paralela, además de las fotografías de los fondos de archivo del autor o de otros 
archivos que se relacionan con los topónimos estudiados y la localización de estos en la 
plataforma Google Maps. Con la hiperedición, se presenta los datos de forma interactiva, 
atendiendo a las necesidades y exigencias del lector/usuario que no es la misma del lector 
tradicional. Ese trabajo contribuye para la preservación de una documentación que es un 
patrimonio cultural del municipio de Mundo Novo y del estado de Bahia. 
 
Palavras-chave: Eulálio Motta. Periódico Mundo Novo. Toponomástica. Hiperedición. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O escritor baiano Eulálio Motta (1907-1988), natural do município de Mundo Novo, 

durante um período de aproximadamente sessenta anos, guardou em seu acervo pessoal uma 

grande quantidade de documentos autorais. Esses documentos contemplam textos de natureza 

diversa que vão desde obras literárias a anotações pessoais. Eles funcionam como indícios 

históricos que preservam a memória do escritor e da sociedade em que estava inserido, assim 

como, servem também de base para a elaboração de narrativas que permitem resgatar essa 

memória, além de serem uma importante fonte para o estudo da língua da época. 

Considerando esses e outros fatores, o projeto de pesquisa Edição das obras inéditas de 

Eulálio Motta (UEFS/CONSEPE, Resolução Nº 128/2008 e Nº 070/2016) se propôs a editar 

os textos do acervo para a publicação em meio impresso e digital. As edições realizadas 

seguem o rigor científico da filologia e, por conta disso, preservam tanto a língua que 

constitui o texto como também as características relativas à sua materialidade, que também 

fazem parte de sua sócio-história. 

Dentre os materiais presentes no acervo, encontra-se o corpus do jornal Mundo Novo, 

que foi fundado no ano de 1920, no município homônimo, e permaneceu em circulação até o 

ano de 1933, sendo o primeiro periódico em que o escritor Eulálio Motta atuou como 

jornalista, ao publicar seus textos em uma coluna intitulada Rabiscos. Os textos publicados 

abrangem uma grande variedade tanto no que diz respeito à temática, que tratam de 

discussões políticas, religiosas, sobre literatura e situações cotidianas, quanto no que tange aos 

gêneros textuais, que englobam crônicas, cartas, trechos de livros, poemas etc. A coleção que 

se encontra no acervo contém 44 exemplares do jornal Mundo Novo, publicados entre os anos 

de 1931 e 1932, contendo um total de 44 textos de e sobre Eulálio Motta. 

A pesquisa em questão integra uma das etapas para a realização de uma hiperedição, 

que contou com procedimentos anteriores: a transcrição dos textos do jornal Mundo Novo e a 

elaboração do dossiê arquivístico dessa coletânea, por meio da identificação das relações 

existentes entre os documentos do acervo e o corpus da pesquisa. Assim, propõe-se uma 

hiperedição dos 44 textos de e sobre Eulálio Motta publicados no jornal Mundo Novo, 

seguindo o modelo elaborado por Barreiros, P. (2013; 2015), integrada ao estudo 

toponomástico desses textos. Na hiperedição se buscará explorar toda a realidade textual, 

códigos linguísticos, bibliográficos e contextuais, visando a contextualização do documento 

editado, apresentando-o ao leitor de forma mais dinâmica e atrativa. No tocante ao estudo dos 

topônimos, explorou-se recursos presentes no mapa web Google Maps, ferramenta gratuita 
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que se encontra disponível na rede mundial de computadores e pode ser utilizada na 

modalidade on-line.  

Com a edição e divulgação dos textos do periódico Mundo Novo, a pesquisa contribui 

para a preservação dessa documentação que se constitui um patrimônio cultural do município 

de Mundo Novo e do estado da Bahia. A pesquisa também é relevante para os estudos 

literários, linguísticos, históricos e culturais, à medida que torna o corpus utilizado acessível 

para a realização de estudos nessas diversas áreas, bem como, para a valorização da literatura 

local por meio da divulgação da obra do escritor Eulálio Motta, pouco conhecido pelo público 

em geral. Além disso, é importante ressaltar a relevância da inserção desses textos no 

ambiente digital, o que possibilita, além do fácil acesso aos pesquisadores e leitores comuns e 

o baixo custo para a sua preparação, a utilização de outras mídias que podem auxiliar na 

compreensão do documento e ampliar os conhecimentos do leitor sobre questões contextuais, 

permitindo novos olhares sobre o texto. No âmbito dos estudos toponomásticos, o estudo 

contribui para a contextualização dos lugares mencionados nos textos, às pesquisas sobre os 

topônimos no estado da Bahia e às discussões acerca do uso dos conhecimentos toponímicos 

em uma perspectiva filológica digital. 

Em filologia, ao adotar-se um modelo de edição, dentre vários outros aspectos, busca-

se observar os recursos de que dispõe o editor, satisfazer as necessidades do leitor e também 

as necessidades dos textos editados. Levando em consideração que os textos do jornal Mundo 

Novo apresentam topônimos cujas informações linguísticas, históricas, geográficas, 

imagéticas ampliam a experiência do leitor com relação aos logradouros e, portanto, aos 

textos em que aparecem, julga-se pertinente a realização de um estudo toponomástico com a 

intenção de integrá-lo ao texto e, dessa forma, contextualizar o leitor a partir do conhecimento 

desse léxico. É importante ressaltar que essa integração não pode acontecer da mesma forma 

que se faz em edições impressas (BARREIROS, P., 2017), sendo necessário explorar os 

recursos da hipermídia capazes de enriquecer a experiência do leitor. Nesse caso, optou-se por 

utilizar a ferramenta Google Maps para a aplicação desses recursos, por tratar-se de uma 

ferramenta gratuita, disponível on-line e de fácil manuseio para os usuários. 

 Os topônimos, por outro lado, fazem parte do léxico de uma língua, nível linguístico 

com o qual se preocupa a lexicologia. Dentre as subdisciplinas que a integram, encontra-se a 

onomástica, que estuda um subconjunto dentro do sistema lexical: os nomes. Portanto, em 

onomástica estuda-se os nomes de pessoas, antropônimos, que ficam a cargo da 

antroponomástica, e os nome de lugares, topônimos, domínio da toponomástica. Devido às 

características específicas do seu objeto de estudo, em especial o caráter motivador da escolha 
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dos nomes de lugares, a toponomástica possui um método específico de classificação destes 

signos, além de uma metodologia específica que busca contextualizar essa motivação por 

meio do preenchimento de fichas lexicográfico-toponímicas. Tais fichas podem incorporar 

uma série de informações de natureza diversa: linguísticas, geográficas, históricas, culturais. 

Com base nisso, é necessário discutir o seguinte problema: como analisar os topônimos do 

jornal Mundo Novo e como adequar as fichas lexicográfico-toponímicas para serem 

incorporadas à hiperedição desses textos, explorando recursos do ambiente digital on-line? 

O objetivo geral dessa pesquisa é o desenvolver um estudo toponomástico dos textos 

do jornal Mundo Novo, tendo em vista a publicação destes no modelo de hiperedição proposto 

por Barreiros, P. (2013; 2015) para o projeto Edição das obras inéditas de Eulálio Motta 

(UEFS/CONSEPE 070/2016). Quanto aos objetivos específicos, foram realizadas: a 

preparação do corpus para a análise, visto que 8 dos textos a serem utilizados não se 

encontravam nas condições necessárias para serem inseridos na ferramenta AntConc; a coleta 

e análise dos topônimos identificados nos textos por meio de fichas lexicográfico-toponímicas 

elaboradas pelo projeto Estudos lexicais no acervo de Eulálio Motta (UEFS/CONSEPE 

137/2017), com a incorporação dos endereços eletrônicos das localizações destes lugares no 

Google Maps.  

Como aporte teórico para a discussão sobre a elaboração da edição digital, seguiu-se o 

modelo de hiperedição apresentado por Barreiros, P. (2013; 2014; 2015), juntamente com as 

discussões sobre a filologia na era digital propostas por Morrás (2003), Cerquiglini (2000), 

Sousa (2013), entre outros. No que concerne ao estudo toponomástico, recorreu-se à 

metodologia utilizada por Dick (1990; 1992), Seabra (2004; 2006), Brandão (2015), Correia 

(2017), Barreiros L. e Barreiros, P., (2016) e Barreiros, L. (2017), entre outros, para o 

estabelecimento do modelo da ficha de análise toponímica, a classificação taxonômica, a 

discussão dos dados e o uso de ferramentas computacionais para a análise lexical. 

A digitalização, transcrição e publicação da hiperedição dos testemunhos do jornal 

Mundo Novo é de grande relevância para a preservação da memória do escritor e do 

patrimônio cultural da sociedade em que viveu, visto que torna o corpus acessível aos 

leitores/usuários de um modo geral e aos pesquisadores das mais diversas áreas, como a 

linguística, a literatura, a história, a sociologia etc. A coleção do jornal Mundo Novo que se 

encontra no acervo do escritor reúne os únicos testemunhos do periódico de que se tem notícia 

e consiste em uma das poucas fontes documentais existentes sobre a sua vida no início da 

década de 1930. Além disso, segundo Barreiros, P. (2013; 2015), Eulálio Motta intencionava 

publicar uma obra reunindo os seus textos jornalísticos. 
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Por outro lado, a perspectiva adotada para a análise dos topônimos contribui para os 

estudos toponomásticos a partir de dois direcionamentos. O primeiro está relacionado aos 

estudos dos topônimos no estado da Bahia, que ainda se encontra em fase inicial, por meio da 

investigação de topônimos que ainda não foram estudados, buscando contribuir, dessa forma, 

para a elaboração do Atlas Toponímico da Bahia (ATOBAH), coordenado pela professora 

Dra. Celina Abbade. Já o segundo, refere-se à inserção da toponomástica na cultura digital, 

com a discussão sobre como os conhecimentos toponímicos podem ser utilizados em edições 

digitais, por exemplo, e como as ferramentas encontradas na web podem auxiliar nessa 

integração. 

A monografia intitulada Estudo toponomástico nos textos de Eulálio Motta publicados 

no jornal Mundo Novo é estruturada em seis sessões. Na Introdução, contextualiza-se o tema 

da pesquisa, o problema, os objetivos, geral e específicos, o embasamento teórico-

metodológico e as contribuições do trabalho realizado. Na segunda seção, A pesquisa no 

Acervo de Eulálio Motta, discorre-se sobre o escritor Eulálio Motta e alguns aspectos dos 

estudos realizados em seu acervo pessoal. Na subseção O corpus da pesquisa: jornal Mundo 

Novo, é apresentada as características do corpus estudado e na subseção O percurso editorial 

nos textos do jornal Mundo Novo, descreve-se o processo do estabelecimento desse corpus. 

Na terceira seção, A nova filologia e a cultura digital discute-se sobre os desafios e conquistas 

concernentes ao atual estágio da filologia, tanto do ponto de vista das inovações tecnológicas, 

como das teórico-metodológicas. Na quarta seção, A natureza do topônimo e a pesquisa 

toponomástica, apresenta-se a área da linguística em que se enquadram o estudo dos nomes de 

lugar, a saber, a toponomástica, além de discutir aspectos do signo toponímico e sobre os 

direcionamentos da pesquisa toponomástica no Brasil. Na subseção, A filologia e a 

toponomástica no meio digital, discute-se sobre as possibilidades de diálogo entre as 

disciplinas por meio dos recursos informáticos. Na quinta seção, Estudo toponomástico no 

jornal Mundo Novo, contextualiza-se aspectos gerais da pesquisa realizada. Na subseção, 

Metodologia, apresenta-se os métodos empregados desde a coleta dos dados à análise dos 

topônimos por meio das fichas lexicográfico-toponímicas. Na subseção, fichas lexicográfico-

toponímicas, apresenta-se os dados e, em seguida, na subseção, discussão e análise dos 

dados, discutem-se os dados. Nas Considerações finais, apresenta-se um resumo das 

discussões feitas no trabalho, observações gerais sobre os resultados apresentados e as 

contribuições da pesquisa. Por fim, apresenta-se as Referências consultadas para a realização 

do trabalho. 
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2 A PESQUISA NO ACERVO DE EULÁLIO MOTTA  
 

O escritor baiano Eulálio Motta (1907-1988), natural do município de Mundo Novo, 

publicou em vida três livros de poesia intitulados Ilusões que Passaram (1931), Alma 

Enferma (1933) e Canções do Meu Caminho (1948 e 1983), sem mencionar os textos 

publicados em antologias poéticas, periódicos do interior do estado e panfletos que ele mesmo 

distribuía pelas ruas de Mundo Novo. Além disso, Eulálio Motta dedicou-se a outras 

atividades durante a sua trajetória, formando-se em farmácia pela Faculdade de Medicina da 

Bahia em 1933 e participando ativamente da política na baiana, sendo candidato a Deputado 

Estadual da Bahia em 1947. Entretanto, sua atuação como escritor consistiu na atividade mais 

expressiva que desempenhou durante toda a sua vida, visto que, por meio dela, o escritor se 

fez conhecer em seus mais variados perfis.  

 Eulálio Motta construiu ao longo de sua vida um acervo pessoal que abrange 

documentos literários éditos e inéditos, em versões finais e inacabadas, representantes dos 

diversos estágios pelos quais transitou durante a sua trajetória literária, e. g. sonetos, crônicas, 

trovas, cordéis, causos, e documentos pessoais variados, como fotografias, diplomas, postais, 

cadernos contendo anotações pessoais e borradores de cartas. Ao debruçar-se sobre essa 

documentação, o primeiro aspecto que se pode notar é o seu caráter autobiográfico, presente 

não somente nos documentos oficiais do escritor ou pertencentes à sua esfera privada, mas em 

grande parte da produção literária, na qual ele deixou transparecer suas experiências pessoais. 

Além disso, é possível afirmar que o processo de autoarquivamento não foi um ato inocente e 

despretensioso, pois a organização de acervos pessoas, de um modo geral, é feita tendo em 

vista um futuro leitor. Segundo Barreiros, P. (2014): 

 

Quando os acervos de escritores são constituídos pelos seus titulares, eles 
correspondem a uma forma de construção do eu, de escrita de si. Isso acontece 
porque o arquivamento não se dá de modo aleatório, os documentos são escolhidos 
mediante critérios de seleção. Nesses casos, o acervo reúne a fração da vida que se 
deseja preservar e tornar conhecida, aquilo que não é digno de ser lembrado 
geralmente é excluído (BARREIROS, P., 2014, p. 2). 

 

Nesse sentido, quando alguém decide construir um acervo sobre si, está tentando criar 

um caminho de pistas a serem interpretadas por aqueles que o encontrarão. Entretanto, esses 

objetos não apresentam sentidos fixos e inerentes, mas estão constituídos por uma ampla 

gama de sentidos subjetivos que lhes foram atribuídos pelo titular e que necessitam ser 

identificados pelo pesquisador. Resgatar integralmente essas informações é uma tarefa 
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impossível, visto que o passado não pode ser apreendido em sua totalidade (PESAVENTO, 

2005), sendo possível apenas construir algo tendo-o como ponto de partida.  

No ano de 1999, o professor Dr. Patrício Barreiros teve o seu primeiro contato com o 

acervo de Eulálio Motta ao realizar uma visita a casa em que morava o escritor, no município 

de Mundo Novo-Ba, e onde o acervo estava guardado desde o seu falecimento, em 1998. 

Após essa ocasião, Helder Sampaio, sobrinho de Eulálio Motta e doador majoritário, aceitou 

transferir a guarda do acervo para o professor que, em seguida, levou o acervo para a sua 

residência, em Feira de Santana. Alguns anos depois, ele descreveu as impressões que teve em 

seu primeiro contato com o acervo: 

 

A biblioteca do poeta estava intacta, os móveis conservados, as fotografias 
continuavam nas paredes, na verdade, na ocasião, já faziam 11 anos que Eulálio 
havia morrido. Em um velho guarda-roupas encontramos diversas caixas, latas, 
pastas, livros e uma infinidade de cadernos manuscritos e folhas de papel almaço 
com manuscritos de poemas e crônicas. Tudo guardado cuidadosamente. De repente, 
nos deparamos com um enorme acervo de documentos inéditos, coleções de jornais, 
centenas de panfletos, cartas, diplomas e até documentos pessoais. A impressão era 
de que o poeta, antes de morrer, resolveu guardar todo aquele material que 
representa o seu memorial, sua herança. O cuidado ao guardar recortes de poemas 
publicados em jornais, cartas de amigos, diários, fotográficas, nos fez perceber a 
intenção do poeta de que aquilo fosse encontrado por alguém que pudesse fazer bom 
uso. Foi como se estivéssemos diante do tesouro escondido (BARREIROS, P., 2005, 
on-line). 

 

Em 2008, após a organização prévia do acervo, inicia-se o projeto Edição das obras 

inéditas de Eulálio Motta, visando dar continuidade tanto ao processo de sistematização e 

preservação do material, como também de divulgação das obras presentes no acervo. Nesse 

sentido, cabe destacar as contribuições de mais de uma década de estudos realizados a partir 

do acervo do escritor mundonovense nos mais diversos níveis.  

Para os estudos literários, encontra-se o trabalho de resgate de informações biográficas 

e bibliográficas de um escritor que permaneceu durante muito tempo no esquecimento, assim 

como uma enorme quantidade de autores que não tiveram espaço no pequeno e litorâneo rol 

do cânone baiano. No âmbito da linguística, recebem destaque os gêneros produzidos no 

sertão baiano, bem como o vocabulário do escritor a partir de diferentes perspectivas, 

culturais, sociais e ideológicas, contribuindo para a valorização da cultura do interior da 

Bahia. A história também recebeu grandes contribuições, quer por um viés político, por meio 

do conhecimento dos bastidores da política, manifestando os interesses e as tensões da época, 

quer por um viés social, com a apresentação do cotidiano das vilas e fazendas do interior 

baiano. Por outro lado, as discussões epistemológicas e metodológicas promovidas a partir 

das pesquisas realizadas têm contribuído para a reflexão sobre as diversas formas de inserção 
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da filologia, disciplina científica extremamente conservadora, nas humanidades digitais, o que 

tem otimizado o labor filológico por meio do uso de novos recursos, aperfeiçoando os 

resultados alcançados. 

 

2.1 O CORPUS DA PESQUISA: JORNAL MUNDO NOVO  

 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1857, Nossa 

Senhora da Conceição de Mundo Novo era um distrito subordinado ao município de Monte 

Alegre, atual Mairi. Depois, em 1890, é elevado à categoria de vila e, finalmente, torna-se 

município no ano de 1896. Barreiros, P., (2013) afirma que vários coronéis passaram a viver 

na região por conta das terras férteis, o que a tornou, ainda no final do século XIX, um grande 

polo de econômico. Nas primeiras décadas do século seguinte, a região já possuía grandes 

fazendas de café. O cultivo de café contribuiu muito para o seu desenvolvimento, permitindo 

que nesse período o município já tivesse agências bancárias, escolas, clubes e casarões, 

passando a ser uma das principais cidades da região (BARREIROS, P., 2013). Nos anos que 

seguiram ocorrem algumas mudanças na economia de Mundo Novo, que terminaram por 

intensificar o já conquistado progresso: 

 

A partir da década de 1920, o cultivo do café deu lugar à criação de gado zebuíno, 
que passou a ser a principal atividade econômica da região. Mundo Novo tornou-se 
referência nacional no âmbito da criação de zebu, importados diretamente da Índia, 
pela influente família Almeida (BARREIROS, P., 2013, p. 180). 

 

 A grande prosperidade econômica de Mundo Novo estimulou o enriquecimento 

intelectual dos mundonovenses. Segundo Lima (1988, apud Barreiros, P., 2013, p. 182), o 

município “gozava da reputação de reunir no seio de sua sociedade ilustres intelectuais, 

poetas e oradores brilhantes”, e foi este fato que motivou a iniciativa de criar um jornal local. 

Então, em 1920, o Sr. Vicente Ângelo de Lima adquiriu as máquinas de uma tipografia que 

havia fechado na cidade de Miguel Calmon, que devido à falta de estradas de ferro, de 

rodagem e automóveis em Mundo Novo, tiveram que ser transportadas em carros de boi 

(LIMA, 1988 apud BARREIROS, P., 2013,). Em 12 de setembro do mesmo ano, o jornal 

Mundo Novo é fundado, tornando-se o principal veículo de comunicação do município. A 

partir 1926, o jornal passou a pertencer a novos proprietários: o Sr. Manuel Dias de Souza e, 

depois, o Sr. Nemésio Lima, que permaneceu como diretor e proprietário do jornal até o ano 

de 1933, quando decidiu transferir a tipografia de Mundo Novo para jacobina, fundando o 

jornal O Lidador: 
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O Sr. Nemésio Lima manteve o jornal em circulação até o ano de 1933, quando, por 
ato de desastrosa política partidária, foi definitivamente fechado. O seu proprietário 
mudou-se para a vizinha cidade de Jacobina, onde o reabriu com o nome de “O 
LIDADOR” (LIMA, 1988, apud Barreiros, P., 2013, p. 182) 

 

 Segundo Barreiros, P., (2013; 2015), o periódico O Lidador, consiste em um 

desdobramento de Mundo Novo, já que, mesmo após a sua transferência para o município de 

Jacobina, além de Nemésio Lima ter permanecido como seu diretor e proprietário, o periódico 

manteve colaboradores, a exemplo do próprio Eulálio Motta que também continuou 

publicando seus textos, bem como a fidelidade dos leitores mundonovenses. 

Sob o lema de “jornal imparcial” (Cf. Figura 1), o jornal Mundo Novo, assim como o 

jornal O Lidador, que trazia em seu cabeçalho os dizeres “jornal noticioso e independente”, 

buscava demonstrar que não possuía nenhum tipo de filiação ideológica. No âmbito da 

imprensa, esta imparcialidade representa um sinônimo de confiabilidade e profissionalismo. 

Entretanto, segundo Barreiros, L. (2017): 

 

Percebe-se que esses jornais se apresentavam como neutros e objetivos, assumindo 
uma posição de realidade completa, livre de subjetivações, e que procuravam 
enfatizar os relatos dos acontecimentos por uma única lente: a da imparcialidade. No 
entanto, o gênero notícia não deve ser pensado apenas como um conjunto de 
informações explícitas na materialidade linguística do texto, mas como um espaço 
necessário para a articulação discursiva, a fim de empreender os sentidos edificados 
sem se deter em aspectos puramente estruturais (BARREIROS, L., 2017, p. 51-52). 

 

No acervo do escritor mundonovense encontra-se preservada uma coleção com 49 

exemplares de jornais, dos quais 451 correspondem a todas edições do jornal Mundo Novo que 

compreendem o período entre 24/07/1931 e 24/06/1932. Os documentos tratam-se dos únicos 

testemunhos do periódico em questão de que se tem notícia, sendo de extrema relevância a 

realização de um trabalho de preservação e reprodução desse material. Segundo Barreiros, P., 

(2013; 2015), Eulálio Motta guardava essa documentação em seu acervo porque tinha a 

intenção de publicar uma obra contendo seus textos jornalísticos. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Numero atualizado após nova contagem das edições do periódico. 
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Figura 1 - Cabeçalho do jornal Mundo Novo, de 24 de julho de 1931 

 
Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 

 

 O corpus editado é constituído por 44 textos publicados no semanário Mundo Novo, 

que foram escritos pelo autor ou fazem menção a ele. Dentre os textos, 38 estão na coluna 

Rabiscos e apenas 5 foram publicados em outros espaços do jornal. A coluna não possuía uma 

página fixa, porém aparece com maior frequência na página 6, sendo sempre a primeira 

coluna contando da esquerda para a direita. 

Vale ressaltar que a coleção não é constituída por edições originais dos periódicos, 

mas de fotocópias feitas pelo escritor, a partir de alguma outra coleção, que até então 

permanece desconhecida. O papel onde consta a cópia do jornal mede 432 milímetros de 

altura por 280 milímetros de largura, porém percebe-se que o suporte original do jornal era 

menor em altura cerca de 100 milímetros. Nota-se também que foram feitos dois furos à 

margem esquerda para que fossem fixados em um classificador. O papel encontra-se 

amarelado, mas, de um modo geral, permanece em bom estado de conservação, com exceção 

dos primeiros exemplares, onde há sinais de desgaste nas bordas, e no último exemplar que se 

encontra muito deteriorado, com manchas espalhadas por toda a sua extensão. A mancha 

escrita, por outro lado, se encontra apagada, o que dificulta a leitura, principalmente nos 

testemunhos datados a partir de janeiro de 1932. Devido a isso, fez-se necessário, em muitos 

casos, a manipulação dos fac-símiles (ajustes no contraste e brilho) para que pudessem ser 

editados. 

Há poucas ocorrências de textos que, mesmo após a manipulação dos fac-símiles 

continuaram total ou parcialmente ilegíveis, como ocorre com o texto Lenita, que apresenta 

no final da primeira coluna o que parece ser a própria página do periódico que estava dobrada 

no momento da cópia, conforme pode ser visto na Figura 2. Por se tratar de uma cópia a 

edição desse trecho tornou-se inviável, já que não existe nenhuma possibilidade de tentar 

decodificá-lo a partir do original. Um caso semelhante acontece em algumas outras páginas 

do periódico, nas quais havia rasgos nos originais que foram copiados. 
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Figura 2 - Fragmento do fac-símile de Lenita antes e após a manipulação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 
 

 

2.2 O PERCURSO EDITORIAL NOS TEXTOS DO JORNAL MUNDO NOVO  

 

Mundo Novo é o primeiro periódico no qual Eulálio Motta atuou como jornalista. Em 

uma coluna própria intitulada Rabiscos, o escritor publicava textos de natureza diversa 

(crônicas, comentários sobre leituras, cartas, trechos de livros, etc.). Os temas eram também 

diversificados, abrangendo assuntos relacionados à política, religião, literatura, bem como os 

relatos sobre as festas populares e o dia-a-dia das fazendas, vilas, povoados e cidades do 

sertão baiano. Segundo Barreiros, P. (2015), a coleção Mundo Novo é uma valiosa fonte de 

informações que nos ajuda a compreender o pensamento de Eulálio Motta no início da década 

de 1930, período em que existe apenas uma pequena quantidade de fontes sobre o escritor. 

 O processo editorial do jornal iniciou-se em 2013, quando Barreiros, P., ao realizar a 

hiperedição dos panfletos de Eulálio Motta, discutiu aspectos relacionados à cultura 

tipográfica do interior da Bahia. Nesse percurso, foi preparada a lição fidedigna, que consiste 

em uma transcrição preliminar de um documento, de alguns textos do periódico, no entanto, 

nesta ocasião, apenas publicou-se uma edição o texto Espiritismo, que compunha o dossiê 

arquivístico do panfleto O que importa. 

 Posteriormente, no ano de 2015, com o plano de trabalho intitulado Edição dos textos 

de Eulálio Motta publicados nos jornais O Lidador, O Serrinhense e Gazeta do Povo, além 

da preparação das lições fidedignas dos periódicos mencionados, foi acrescentada ao plano de 

trabalho a edição de alguns textos do jornal Vanguarda, além da revisão e preparação de uma 

edição semidiplomática2, a partir da lição fidedigna do jornal Mundo Novo. Nesse processo, 

                                                
2A edição semidiplomática é um tipo de transcrição de caráter conservador, em que “o editor atua de forma mais 
interventiva, através de operações como desenvolvimento de sinais abreviativos, inserção ou supressão de 
elementos por conjectura, dentre outras (embora qualquer uma dessas operações fique explicitamente assinalada 
na reprodução)” (CAMBRAIA, 2005, p. 95). 
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foram identificados trechos de textos que não haviam sido transcritos, bem como a correção 

de problemas presentes na primeira versão e a adequação da lição fidedigna aos critérios 

estabelecidos por Barreiros, P. (2015) para a edição de textos periodísticos. 

Após a preparação preliminar da edição semidiplomática, buscando assegurar a 

confiabilidade dos textos, foi executado um plano de revisão em que outros integrantes do 

grupo avaliaram a edição realizada. Por fim, antes do estabelecimento de uma versão final 

para os textos, restava a tarefa de comparar a transcrição do texto com as correções feitas 

pelos revisores, em um processo crítico de edição, que ficou a cargo de Barreiros, L., quando, 

no ano de 2017, preparou uma parcela do corpus, 36 textos em prosa escritos por Eulálio 

Motta para o estudo do vocabulário do escritor.  

Nesta pesquisa, serão considerados, além dos estabelecidos por Barreiros, L. (2017), 

outros 8 textos do jornal Mundo Novo publicados pelo escritor ou que o referenciam, sendo 

alguns de autoria de terceiros. Os textos acrescentados foram submetidos ao mesmo processo 

de revisão crítica para que fossem estabelecidas as versões finais. No quadro 1, apresenta-se a 

relação ampliada dos textos do periódico que integram o corpus da pesquisa, utilizando o 

padrão de codificação utilizado por Barreiros, L. (2017), que apresenta os seguintes 

elementos: “uso da letra maiúscula J, seguida das iniciais referentes ao respectivo jornal, do 

número da edição consultada e do ano de publicação entre colchetes” (BARREIROS, L., 

2017, p. 46). No caso de haver dois ou mais textos do escritor “publicados na mesma edição, 

acrescentam-se as letras minúsculas do alfabeto, após o número da edição” (BARREIROS, L., 

2017, p. 47). Os textos incluídos à lista aparecem destacados em cinza. 

 

Quadro 1 - Lista completa dos textos de e sobre Eulálio Motta no jornal Mundo Novo 

CÓDIGO 
TÍTULO DO 

TEXTO 
REFERÊNCIA 

JMN180[1931] Comunismo Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 180, p. 4, 24 jul. 1931. 

JMN181[1931] S. João Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 181, p. 4, 31 jul. 1931. 

JMN182[1931] O Sol Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 182, p. 6, 7 ago. 1931. 

JMN183[1931] Ambas Mentiram... Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 183, p. 6, 14 ago. 1931 

JMN184[1931] Carta aberta Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 184, p. 8, 28 ago. 1931. 

JMN185a[1931] Manhã de Sol Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 185, p. 2, 12 set. 1931. 

JMN185b[1931] Beriliando... Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 185, p. 10, 12 set. 1931. 

JMN187[1931] Retalhos Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 187, p. 6, 25 set. 1931. 
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JMN188[1931] Mulher Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 188, p. 8, 3 out. 1931. 

JMN189[1931] Namorados Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 189, p. 6, 10 out. 1931. 

JMN191[1931] Liberato. Adios Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 191, p. 2, 23 out. 1931. 

JMN193[1931] Dois Livros Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 193, p. 6, 6 nov. 1931. 

JMN194[1931] Retalhos Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 194, p. 6, 20 nov. 1931. 

JMN195[1931] Minha Noiva Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 195, p. 6, 27 nov. 1931. 

JMN196a[1931] Depois da chuva... Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 196, p. 5, 4 dez. 1931. 

JMN196b[1931] Poetas do Amor Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 196, p. 6, 4 dez. 1931. 

JMN197a[1931] Valentia... Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 197, p. 2, 11 dez. 1931. 

JMN197b[1931] Lampeão Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 197, p. 6, 11 dez. 1931. 

JMN198[1931] Aborrecimento Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 11, n. 198, p. 6, 18 dez. 1931. 

JMN200[1932] Mania Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 200, p. 4, 1 jan. 1932. 

JMN201a[1932] 
Morrendo de 

saudade 
Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 201, p. 1, 15 jan. 1932. 

JMN201b[1932] 
De volta de Mundo 

Novo 
Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 201, p. 6, 15 jan. 1932. 

JMN202[1932] 
Claudio, Iolanda e 

Adagio 
Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 202, p. 4, 22 jan. 1932. 

JMN203[1932] Em Alto Bonito Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 203, p. 4, 29 jan. 1932. 

JMN204[1932] Lenita Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 204, p. 6, 5 fev. 1932. 

JMN205[1932] Carnaval Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 205, p. 8, 12 fev. 1932. 

JMN206a[1932] Carta aberta Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 206, p. 2, 19 fev. 1932. 

JMN206b[1932] Depois... Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 206, p. 6, 19 fev. 1932. 

JMN207a[1932] Modestia Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 207, p. 6, 26 fev. 1932. 

JMN207b[1932] Eulalio Motta Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 207, p. 6, 26 fev. 1932. 

JMN209a[1932] Domingo demanhã Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 209, p. 2, 11 mar. 1932. 

JMN209b[1932] Greves e Grevistas Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 209, p. 6, 11 mar. 1932. 

JMN210[1932] Joalba Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 210, p. 4, 18 mar. 1932. 

JMN211[1932] Piróca Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 211, p. 6, 25 mar. 1932. 

JMN212[1932] Quase Noivo Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 212, p. 6, 1 abr. 1932. 

JMN214[1932] Russia Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 214, p. 6, 15 abr. 1932. 

JMN216[1932] Russia Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 216, p. 4, 29 abr. 1932. 
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JMN217[1932] Russia Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 217, p. 6, 6 mai. 1932. 

JMN219[1932] II Russia Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 219, p. 4, 20 mai. 1932. 

JMN220[1932] 
Nem Queira 

Saber... 
Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 220, p. 6, 27 mai. 1932. 

JMN221[1932] Joaquim Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 221, p. 6, 3 jun. 1932. 

JMN222[1932] Passaro Cego Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 222, p. 7, 10 jun. 1932. 

JMN223[1932] 
Pensando no 

Sonho... 
Mundo Novo, Mundo Novo-BA, ano 12, n. 223, p. 6, 16 jun. 1932. 

Fonte: Adaptado de Barreiros, L. (2017). 
 

Pretende-se, com a edição dos 44 textos do jornal Mundo Novo, elaborar uma 

hiperedição seguindo o modelo proposto por Barreiros, P., (2013; 2015), a ser depositada na 

plataforma digital Acervus que está em fase de construção. Assim, a edição incluirá a 

transcrição dos textos do periódico, como também o dossiê arquivístico de cada texto, critério 

obrigatório para as edições do acervo de Eulálio Motta (BARREIROS, P., 2013; 2015). 

Ademais, as edições contarão com anotação lexical, que consiste na apresentação de um 

glossário integrado aos textos, que contará com um banco de dados, alimentado a partir dos 

estudos lexicais desenvolvidos no acervo. 
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3 A NOVA FILOLOGIA E A CULTURA DIGITAL 

 

Conceituar filologia, após anos de tradição, consiste em um exercício complexo e 

difícil de ser plenamente executado. Tradicionalmente, o conceito de filologia tem sido 

tratado por diversos autores desde uma perspectiva diacrônica, apresentando as atividades que 

foram consideradas como filológicas no decurso da história. Entretanto, definir a filologia 

considerando a sua historicidade, apesar de ser um critério válido, até mesmo, indispensável 

em determinados pontos, não deve ser visto como única possibilidade de fazê-lo. Adota-se, 

portanto, uma definição sincrônica da disciplina como ponto de partida para esta discussão. 

Nesse sentido, pode-se pensar a filologia como a disciplina científica que tem o texto escrito 

por objeto de pesquisa, sob diversas perspectivas de trabalho, sendo a preocupação com a 

edição desses a sua especialidade. Segundo Marquilhas (2009), ela pode ser definida como o: 

 

Estudo do texto escrito na perspectiva de sua produção material, da sua transmissão 
através do tempo e da sua edição. O que é essencial no texto que constitui o objecto 
da filologia é o seu registo em suporte material, ficando os textos orais excluídos das 
preocupações desta disciplina [...] (MARQUILHAS, 2009, on-line). 

 

Historicamente, a prática ocidental de edição de textos é um exercício antigo que se 

originou no trabalho desenvolvido pelos eruditos da biblioteca de Alexandria. Mas foi apenas 

no século XIX, quando o filólogo Karl Lachmann (1793-1851) criou o primeiro método com 

critérios científicos para esta atividade (SPINA, 1994), que a filologia passou a ser 

considerada uma ciência. A partir de então, a crítica textual3 (filologia strictu senso), ciência 

especializada na edição de textos, tem refinado suas técnicas de trabalho e ampliado as 

discussões com relação ao seu objeto de estudo na busca por assegurar maior confiabilidade 

nas edições. Entretanto, apesar do rigor metodológico empreendido para a elaboração de 

edições, a crítica textual sempre se viu condicionada às limitações de cada época. No século 

XIX, por exemplo, é possível destacar tanto barreiras epistemológicas, como a influência da 

inflexibilidade positivista e do idealismo arborescente, quanto tecnológicas, pois seu trabalho 

se limitava a elaboração de edições impressas. 

No atual contexto, nota-se que a filologia tem passado por significativas mudanças a 

nível teórico, que envolvem a reavaliação do seu objeto de estudo e da atividade do filólogo, e  

tecnológico, a partir das mudanças promovidas pela cultura digital e a sua inserção nesse 

contexto. Essa renovação científica ocasionou a emergência de um novo paradigma 
                                                
3 Não se pretende tratar aqui das discussões sobre a diferenciação dos termos crítica textual e filologia. Adota-se 
como termos referentes à mesma realidade. 
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denominado por Cerguiglini (2000) como nova filologia, em oposição ao modelo antigo 

estabelecido por Karl Lachmann, cuja abordagem vem sendo questionada, mesmo após as 

suas diversas reformulações ao longo do tempo. 

As mudanças ocorridas nessas duas esferas, a teórica e a tecnológica, figuram em um 

contínuo no qual, em uma extremidade, se encontram os avanços teóricos relacionados à 

tradição, pensados sem considerar o desenvolvimento tecnológico. Na outra, os avanços 

relacionados à inovação tecnológica, com a aplicação de novos recursos que surgem na 

cultura digital e que beneficiam a filologia, mesmo que não tenham sidos desenvolvidos 

exclusivamente para tal finalidade. E, no centro, os avanços que surgem do diálogo entre os 

dois extremos, que partem do desenvolvimento teórico-metodológico produzido e que 

incluem a discussão do uso dos recursos informáticos voltados para a prática editorial (Cf. 

Figura 3).  

 

Figura 3: Contínuo entre a filologia artesanal, digital e informática 

 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador. 

 

Para representar os dois pólos do contínuo, adota-se aqui dois conceitos utilizados por 

Morrás (2003) ao distinguir, de forma didática, dentro do contexto conflitante em que se 

encontra a filologia de nossos dias, duas grandes correntes: a filologia artesanal e a filologia 

informática. A filologia artesanal consiste no trabalho desenvolvido no primeiro extremo, em 

que o computador é utilizado apenas “a modo de máquina de escribir sofisticada” (MORRÁS, 

2003, p. 225), no trato dos procedimentos de transcrição e de preparação do texto para 

impressão, ao passo que a filologia informática consiste em um modelo “en el que los teóricos 

del hipertexto proclaman el final de las ediciones críticas y incluso del libro impreso” 

(MORRÁS, 2003, p. 225), que se encontra na outra extremidade. A primeira, representa o 

grupo de filólogos que demonstram um completo desinteresse pelas discussões emergentes a 

partir do contato entre a filologia e o paradigma digital, enquanto a segunda, os que 

supervalorizam a cultura digital e rejeitam a tradição.  
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Para referir-se ao que se dispõe aqui na zona intermediária, Sousa (2013), faz uso do 

termo filologia digital, que não se confunde com a filologia informática, pelo fato de 

desenvolver um trabalho que estabelece um diálogo entre inovação e tradição. Segundo a 

autora, o termo corresponde à “filologia realizada por meio de ferramentas computacionais” 

(SOUSA, 2013, p. 114), entretanto, nota-se que representa muito mais do que isso, pois: 

 

Como traço comum, os projetos nesse campo apresentam o objetivo de desenvolver 
tecnologias computacionais de última geração aplicadas ao trabalho filológico, às 
disciplinas afins tradicionais da filologia (notadamente, a paleografia e a 
diplomática), e à elaboração dos instrumentos tradicionais da investigação crítica 
(como os glossários, os catálogos, e as próprias “edições críticas”) (SOUSA, 2013, 
p. 114). 

 

É importante refletir que o avanço teórico alheio às discussões sobre a emergente 

cultura escrita digital e o uso dos recursos informáticos pelos filólogos dissociados de uma 

articulação com a tradição, os dois extremos do contínuo, consistem em abordagens inférteis 

que limitam as possibilidades que podem ser exploradas pela filologia para um melhor 

desenvolvimento científico. Por conseguinte, faz-se necessário que a filologia explore a zona 

intermediária, aliando à sua vasta tradição às inovações possibilitadas pelos recursos 

tecnológicos do nosso tempo, desenvolvendo ferramentas próprias voltadas para suas 

necessidades específicas. 

No entanto, é necessário reconhecer que tal iniciativa não é uma tarefa fácil dada a 

complexidade que envolve realizá-la, já que o filólogo, quase sempre, não dispõe de uma 

formação que o torne capacitado para tanto. Todavia, esse argumento não deve constituir-se 

em uma desculpa para postergá-la, visto que, outros caminhos podem ser tomados, como a 

execução de trabalhos de grupo com ênfase na multidisciplinaridade, colocando em contato 

profissionais das humanidades e das ciências da computação. Além do mais, um 

desenvolvimento científico que negligencie as questões problemáticas concernentes a inserção 

filológica na era digital, cujo impacto altera conceitos basilares desta área que foram 

construídos durante séculos de tradição, não pode ser considerado como uma alternativa de 

pesquisa, pois não se trata do surgimento de uma subárea ou uma disciplina emergente que 

possa ser negligenciada por filólogos não especializados, mas de um novo paradigma que 

promove um outro estágio de desenvolvimento científico.  

Isso não significa que seja impossível desenvolver um trabalho filológico voltado 

exclusivamente para a cultura impressa. Pelo contrário. É de conhecimento geral que a 

emergência da cultura digital não significou o fim do livro impresso. Entretanto, realizar 

procedimentos editoriais sem o auxílio dos recursos tecnológicos, utilizando-se de métodos 
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rudimentares de trabalho, principalmente ao considerar os grandes avanços das humanidades 

digitais4 propiciados pelo desenvolvimento da linguística computacional5, é algo que o 

filólogo contemporâneo, mesmo que não disponha de recursos e meios para suplantar, deve 

estar disposto a discutir e questionar, com o intuito de promover um avanço científico que 

seja legítimo. O progresso pelo progresso, postura assumida pelos adeptos da filologia 

informática também não se mostra saudável, pois desconsiderar a tradição secular da filologia 

e o seu legado científico é um risco que pode transformar o que é entendido como avanço em 

retrocesso. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a filologia digital não consiste em algo 

consolidado, mas uma meta que deve ser buscada pelos filólogos. Para tanto, é necessário que 

diversas iniciativas sejam tomadas, dentre as quais destacam-se três principais: o investimento 

na formação do filólogo; a pesquisa, avaliação, construção e divulgação de ferramentas 

computacionais voltadas para a elaboração de edições, tanto impressas como digitais; a 

promoção de um desenvolvimento tecnológico direcionado tanto às necessidades emergentes, 

como às pré-existentes, provenientes da tradição, visando aperfeiçoá-las.  

A primeira iniciativa pode ser concretizada de duas formas, conforme mencionado 

anteriormente, por meio da participação do pesquisador em cursos específicos da área de 

informática nos mais variados níveis ou da promoção de atividades de caráter colaborativo e 

multidisciplinar, que possibilitam a construção de um ambiente propício à troca de 

experiências. A segunda está relacionada ao problema da inacessibilidade das ferramentas já 

desenvolvidas para a atividade editorial que, muitas vezes, se encontram restritas ao uso de 

um determinado grupo de pesquisadores pelo fato da sua existência não chegar ao 

conhecimento amplo da comunidade científica. Isso ocorre dado o desinteresse de muitos 

filólogos em avaliá-las e divulgá-las, bem como à questão da lacuna presente na formação 

profissional deste profissional, já que não se podem elaborar ferramentas se não há 

capacitação.  

Por fim, é importante que os filólogos já informatizados não desprezem a tradição, 

visto que esta traz diversas contribuições do ponto de vista teórico-metodológico e também 

necessita ser inserida no território da cultura digital. Dessa forma, a filologia poderá explorar 

as inúmeras possibilidades da nova face do seu objeto de pesquisa, o texto digital, como 

também os benefícios do diálogo entre a cultura digital e a impressa. 

                                                
4 “[...] designam uma transdisciplina, portadora dos métodos, dos dispositivos e das perspectivas heurísticas 
ligadas ao digital no domínio das Ciências humanas e sociais” (DARCOS, [2011] 2018). 
5 Othero (2006), situa a linguística computacional como a área que investiga o tratamento computacional dado à 
linguagem e às línguas naturais. 
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No entanto, é necessário lembrar que, apesar de identificar-se com novos objetivos em 

uma perspectiva macrocósmica, o enfoque central da pesquisa em filologia continua sendo o 

de preservação do patrimônio histórico e cultural das sociedades por meio da conservação e 

estudo de documentos, conforme ressalta Cambraia (2005): 

 

Com certeza a contribuição mais evidente e importante da Crítica Textual é a 
recuperação do patrimônio cultural escrito de uma dada cultura. Assim como se 
restauram pinturas, esculturas, igrejas e diversos outros bens culturais da 
humanidade, a fim de que mantenham a forma dada por seu autor intelectual, 
igualmente restauram-se livros em termos tanto físicos (recuperação da folha, da 
encadernação, da capa, etc.) quanto de seu conteúdo (recuperação dos textos) 
(CAMBRAIA, 2005, p. 19). 

 

Por conta disso, a filologia, apesar dos novos enfoques, deve ser considerada uma 

disciplina elementar para os estudos históricos, já que o filólogo, apesar de não ser um 

historiador, faz uso de todos instrumentos ofertados pela história, “pois se debruça sobre o 

texto com o fim de interpretá-lo, de compreender sua relação com a sociedade, com os 

sujeitos que o manipularam (BARREIROS, 2013, p. 198). Em meio aos campos da história 

em que se pode mencionar contribuições do trabalho filológico, encontra-se o da história 

cultural das práticas de escrita cujo interesse reside no conhecimento dos processos de 

produção, difusão e apropriação de textos nas mais diversas esferas da sociedade ao longo do 

tempo. No contexto baiano, o labor filológico tem contribuído para a preservação desses 

aspectos culturais em diversos âmbitos, dentre os quais encontram-se as práticas associadas a 

pessoas comuns e personalidades baianas, em diversos períodos históricos6. 

Outro eixo importante no que diz respeito à história das práticas de escrita na Bahia é 

a questão da imprensa. Segundo Calmon (2003), há uma necessidade urgente de se escrever a 

história da imprensa baiana, devido a três fatores: o fato de alguns atores ainda estarem vivos, 

podendo depor, elucidar e confirmar informações; a efemeridade das fontes; e a problemática 

da implantação de outros meios de comunicação, que terminam por fazer com que o meio 

impresso venha a ser considerado ultrapassado. Ambos os argumentos são de grande 

relevância do ponto de vista filológico, entretanto, é no segundo que as “atividades de busca 

pela preservação da história da imprensa baiana e o labor filológico se tangem com maior 

intensidade” (BARREIROS, L.; BARREIROS, P.; SANTIAGO, I., 2018). Nesse sentido: 

 

                                                
6 Pode-se mencionar os trabalhos desenvolvidos no pelo projeto Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do 
Sertão (CE-DOHS) e o projeto Edição das Obras Inéditas de Eulálio Motta, na Universidade Estadual de Feira 
de Santana, além de projetos como A Reconstrução do perfil de. Arthur de Salles: aspectos biocríticos e o 
projeto Edição e Estudo de Textos Teatrais Censurados na Bahia, desenvolvidos na Universidade Federal da 
Bahia. 
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[...] com a preservação e divulgação das principais fontes de pesquisa referentes à 
história da imprensa baiana, que consistem, em sua maioria, nos próprios jornais, os 
quais funcionam como testemunhas de sua própria história, se torna mais fácil 
documentá-la. Entretanto, é necessário considerar que o trabalho filológico não é 
algo que pode ser realizado em larga escala ou em curto prazo, sendo imprescindível 
o investimento por parte dos arquivos públicos tendo em vistas a melhoria das 
condições de armazenamento e a digitalização dos acervos (BARREIROS, L.; 
BARREIROS, P.; SANTIAGO, I., 2018, p. 415).  

 

 Além disso, o trabalho de preservação da história da imprensa não pode se restringir 

aos processos de digitalização e edição desses materiais, mas a sua disponibilização para 

pesquisadores das mais diversas áreas. Isso pode ser feito por meio da elaboração de edições 

digitais. A difusão dessas edições tem sido feita habitualmente por meio de suportes como 

DVDs ou USB flashdrives. Todavia, este método tem apresentado alguns problemas, que 

incluem a dificuldade de acesso, já que é necessário adquirir as cópias dos arquivos, sendo 

necessário, muitas vezes, buscá-las em seu lugar de origem, problemas de armazenamento, 

atualização dos dados e disponibilidade de dispositivos que sejam capazes de lê-los. Por conta 

disso, Barreiros, P., (2013; 2015) discute a possibilidade de utilização da rede mundial de 

computadores para essa finalidade, pois os recursos on-line dispõem de diversas funções que 

se adequam melhor às necessidades atuais do filólogo como as do emergente leitor/usuário 

que, junto a diversas outras exigências, requer acessibilidade, conectividade e interatividade 

em um texto digital. Além disso, a web consiste em um recurso extremamente flexível, dando 

liberdade ao editor para elaborar uma edição de acordo com as necessidades específicas do 

seu documento. 

 É importante considerar que a web não é por si só a solução para os problemas das 

edições de texto, mas é o bom preparo teórico e técnico do pesquisador que vai assegurar que 

os recursos que se encontram disponíveis nela sejam empregados de maneira exitosa, do 

contrário, o trabalho pode resultar em uma produção de baixa qualidade, desinteressante tanto 

para o meio científico, como ao leitor/usuário comum. Para referir-se a esse tipo inadequado 

de edição em meio digital, Barreiros, P. (2014) tem empregado o termo incunábulos digitais, 

fazendo uma alusão aos primeiros textos impressos, em que se tentava reproduzir as 

características do manuscrito, do mesmo modo, os incunábulos do meio digital reproduzem 

nesse ambiente as características do texto impresso, sem considerar que nele existe uma nova 

cultura escrita, com formas próprias de produção, apropriação e circulação dos textos. 

 Um dos pontos fundamentais para o estabelecimento de edições digitais legítimas é o 

reconhecimento de um princípio de hipertextualidade que existe nesse ambiente. Entende-se 

aqui por hipertextualidade a presença de uma lógica textual não sequencial, muito comum nos 
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ambientes digitais, mas não exclusiva deles, pois “essa ideia permeia o universo da escrita 

desde quando os textos começaram a dialogar entre si, através de citações e referências, 

possibilitando aos leitores reportarem-se a outros textos” (BARREIROS, P. 2014, p.47). 

Considerando que os modelos de edição que reproduzem a estaticidade e a monomidialidade 

de um documento físico não se mostrarem adequados ao meio digital, pois não exploram o 

princípio de hipertextualidade, Barreiros, P. (2013; 2015) propôs um modelo de hiperedição, 

que consiste em: 

 
[...] uma hipermídia que geralmente apresenta mais de um tipo de edição 
convencional - crítica, facsimilada, diplomática, sinótica etc., de modo integrado e 
dinâmico, documentos paratextuais diversos - textos, imagens, vídeos, sons e 
animações, organizados conforme critérios estabelecidos pelo editor. Trata-se, 
portanto, de uma edição híbrida que apresenta novas possibilidades de leitura e 
análise dos textos (BARREIROS, P., 2015, p. 182). 

 

Trata-se de um modelo de edição digital que utiliza a rede mundial de computadores 

com o intuito de tornar o conteúdo acessível e de explorar alguns recursos que não se 

encontram disponíveis para edições off-line. Desse modo, busca-se não apenas uma 

transposição de um padrão de edição impressa para o meio digital, mas uma edição capaz de 

explorar os recursos que a informática oferece para aprimorar a qualidade da edição e 

enriquecer a apresentação do texto. As hiperedições permitem explorar as diferentes 

possibilidades oferecidas pelo documento, tornando possível apresentar, além de diversas 

modalidades de edição, outros conteúdos disponíveis na web e que se mostram relevantes 

para a compreensão do texto. 

Nesse direcionamento, a pesquisa desenvolvida no acervo do escritor mundonovense 

contribui para a preservação da memória da imprensa baiana por meio da edição dos textos do 

escritor que foram publicados em jornais, a partir dos quais é possível resgatar práticas da 

cultura tipográfica no interior baiano. A partir da publicação dos documentos em hiperedições 

se permite que os textos possam estar ao alcance dos leitores em qualquer momento e lugar, 

facilitando o acesso à leitura e às fontes de pesquisa. 
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4 A NATUREZA DO TOPÔNIMO E A PESQUISA TOPONOMÁSTICA7 
 

O léxico constitui o nível da língua responsável pela representação linguística do 

universo extralinguístico dos seus usuários. Por meio dele, um dado grupo de falantes é capaz 

de registrar aspectos da sua realidade, enquanto, de modo simultâneo, a organiza, 

identificando diferenças e semelhanças. Do ponto de vista estrutural, é possível caracterizá-lo 

como um conjunto abstrato composto pelas unidades lexicais de uma língua (BIDERMAN, 

1996), retomadas por seus falantes sempre que necessitam comunicar-se. Para além do 

aspecto estrutural, o léxico também deve ser visto em sua dimensão cultural, social e 

histórica, pois trata-se de um tesouro que compreende todos os conceitos cristalizados em 

uma cultura ao longo dos anos, ou seja, o léxico “inclui a nomenclatura de todos os conceitos 

linguísticos e não-linguísticos e de todos referentes do mundo físico e do universo cultural, 

criado por todas as culturas humanas atuais e do passado” (BIDERMAN, 1981, p. 138).  

As disciplinas que se voltam para o estudo do léxico são a lexicologia, lexicografia e 

terminologia. A lexicologia ocupa-se da análise de todo o inventário lexical de uma língua, 

nas mais variadas esferas, estrutural, cognitiva, histórica, cultural, social, e da formulação de 

teorias que possam explicar o seu funcionamento em cada uma delas. Por conta das 

especificidades das diversas modalidades do léxico, pois as unidades constituintes do nível 

lexical apresentam características muito peculiares, a lexicologia se organiza em diversas 

subdisciplinas que se especializam em cada uma destas modalidades, apresentando teorias e 

metodologias próprias. No conjunto dessas subdisciplinas, encontra-se a onomástica, do grego 

ὄνομα (transl. onoma, nome), que estuda os nomes próprios de pessoas, os antropônimos, 

objeto da antroponomástica, do grego άνθρωπος (transl. anthropos, pessoa, homem), e os 

nomes de lugar, os topônimos, do grego τόπος (transl. topos, lugar), restritos ao domínio da 

toponomástica.  

A unidade onomástica, o nome, diferencia-se das demais lexias de uma língua em 

diversos aspectos. No que diz respeito à ortografia, essas lexias são grafadas em letras 

maiúsculas, com o intuito de distingui-las dos demais signos linguísticos, os quais, em muitos 

casos, tiveram seus significantes reutilizados no processo de nomeação. Esse processo de 

reutilização de significantes pode ser verificado tanto a nível toponímico, e. g., Bonito 

(Bahia), Natal (Rio Grande do Norte), Tubarão (Santa Catarina), como antroponímico, e. g., 

Amora, Esmeralda, Divino.  

                                                
7 O termo toponomástica foi recomendado pelo International Congresso of Onomastic Sciences (ICOS 2011) 
para referir-se ao campo de estudo dos nomes de lugares, por tratar-se de uma subdisciplina da onomástica. 
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A questão da frequente reutilização de signos, tanto os que já integram o sistema 

linguístico, como os que provêm de outras línguas, principalmente em processos de 

dominação territorial, atesta para outra característica do signo onomástico: sua circunscrição 

em outra instância da língua. Assim, pode-se dizer que a língua é composta por um nível 

lexical mais amplo, com o qual se ocupam os estudos lexicológicos em geral, e um nível que 

pode ser denominado de onomástico (DICK, 1999 apud SEABRA, 2006), em que “um 

vocábulo ao deixar o seu uso pleno na língua, transitando para o uso onomástico, reveste-se 

de caráter denominativo – em uso dêitico ou anafórico” (SEABRA, 2006, p. 1954), como 

pode ser visto na figura a seguir: 

 

Figura 4 - Transição do signo para o nível onomástico 

 

Fonte: Elaborada a partir de Dick (1999) apud Seabra (2006, p. 1954). 

 

No caso apresentado acima (Figura 4), o adjetivo bonito, na condição de signo 

linguístico comum, designa em suas acepções mais utilizadas “algo agradável ou aprazível ao 

sentido da visão ou da audição” (DICIONÁRIO AULETE DIGITAL, 2018, on-line), podendo 

ser ligado a algum substantivo para caracterizá-lo, como em homem bonito, mulher bonita. 

Por outro lado, quando este signo passa a ser empregado como um topônimo, a partir de um 

processo em que um nomeador o reutiliza com a intenção de designar um objeto nomeado 

(espaço sobre o qual recairá a ação de nomear), o conceito atribuído passa para um plano 

secundário, construindo uma relação referencial de outra natureza, que conecta o nome 

diretamente ao lugar designado pelo nomeador (DICK, 1998). Sendo assim, o conhecimento 

sobre os conceitos motivadores para a escolha do signo onomástico não consiste em um 

elemento obrigatório para o ato comunicativo, pois nele se estabelece uma relação direta entre 

o nome (o significante) e o referente, que não necessita ter no significado um ponto de 

conexão (Cf. Figura 5) como acontece com os demais signos linguísticos (LIBERATO, 1997 

apud SEABRA, 2006). 
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Figura 5 - Relação direta entre o nome e o referente no signo onomástico 

 
Fonte: Seabra (2006, p. 1955). 

 

Entender o processo de motivação da seleção de uma determinada lexia para a 

nomeação de um lugar é algo altamente complexo que se encontra sujeito aos limites 

impostos pelo sistema linguístico utilizado, ao olhar e interesses do sujeito nomeador e às 

características específicas do lugar nomeado. Ao investigar esses fatores, os estudos 

toponomásticos revelam, além de informações sobre o topônimo, dados interessantes sobre a 

história do lugar e da(s) sociedade(s) que nele esteve.  

No primeiro caso, como cada língua possui uma forma peculiar de registrar o mundo, 

que reflete o contexto cultural em que se encontra inserida, apesar de apresentarem tipos de 

semântica universais (BIDERMAN, 1998, p. 12), os topônimos criados por um falante de 

uma dada língua irão reproduzir os modelos que se encontram cristalizados nesta. Um 

exemplo claro disso é dado por Haviland (1998) sobre a língua australiana Guugu Yimithirr, 

do norte do Queensland, que não possui palavras para designar as chamadas coordenadas 

egocêntricas, esquerda, direita, em frente ou atrás, mas empregam no lugar um sistema 

constituído pelos quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste.  

Assim, nessa língua, não existe a possibilidade, como acontece em língua portuguesa, 

de se nomear uma rua a partir de coordenadas egocêntricas, como a tradicional Rua Direita8, 

presente em diversas cidades do país. Além disso, dado ao seu caráter heterogêneo, em uma 

mesma língua podem ser identificadas diversas formas de observar o mundo fixadas nas 

varias normas linguísticas, o que mantém o léxico toponímico em constante diálogo com os 

processos de variação e mudança.  

No segundo aspecto, o papel do nomeador, é possível destacar os vestígios históricos 

deixados na toponímia local, após períodos de dominação territorial. Segundo Barreiros, L. e 

Barreiros, P. (2016, p. 238), “Os topônimos são frutos de uma escolha por parte do nomeador, 

                                                
8 “[...] a maioria das cidades católicas tem uma rua chamada Direita em homenagem ao apóstolo que se 
hospedou em Damasco, na rua Direita, ainda hoje lá existente” (MONTEIRO, 1985, p. 12 apud SANTOS; 
GRAÇA, 2015, p. 110). 
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de acordo com seus valores e sua visão de mundo, os quais são histórica e socialmente 

determinados”. No contexto ibérico, por exemplo, há a predominância de topônimos que 

marcam o período da dominação celta na região, como é o caso dos topônimos Augustobriga, 

Flaviobriga, que apresentam o sufixo -briga de origem celta junto a nomes romanos, 

sinalizando a celtização tardia desses lugares (ALMAGRO-GORBEA, 1992). No Brasil, é 

possível notar os vestígios da dominação ideológica do catolicismo, na toponímia do país, e. 

g., Feira de Santana (Bahia), São Luís (Maranhão), Santa Vitória (Minas Gerais). Entretanto, 

é importante considerar que, apesar das informações que são preservadas no significante 

toponímico, “[...] nem sempre será possível, pela ausência do denominador, ou pelo 

distanciamento cronológico do aparecimento do nome, assegurar-se plenamente da 

‘intencionalidade’ que norteou o ato de nomeação (DICK, 1990 p. 49).  

Já no último, as características específicas do lugar nomeado, constam os fatores de 

maior potencial para estudo. Os nomes dos lugares são atribuídos a partir de motivações que 

podem ser de caráter antropocultural, em homenagem a personalidades religiosas e políticas 

ou relacionados a elementos étnicos de um modo geral, que revelam, como pôde ser visto nos 

exemplos acima, a intenção do denominador, ou físico, como acidentes geográficos, 

hidrográficos, que demonstram a sua percepção do objeto nomeado. Esse último, é 

extremamente importante para o estudo toponomástico, pois, além de possibilitar a 

compreensão do processo de nomeação, auxilia no resgate da história dos acidentes físicos do 

lugar, revelando, muitas vezes, ações de desmatamento e destruição de recursos hidrográficos, 

como o aterramento de lagoas, por exemplo. 

Por conta da ausência da necessidade de um significado para alcançar o seu referente, 

no ato comunicativo, e/ou pelo fato do nome atribuído ao lugar não fazer parte da realidade 

linguística das novas gerações de falantes, os topônimos, com o tempo, passam por um 

processo de apagamento dos conhecimentos relativos à motivação para a escolha do 

significante no ato da nomeação. Tal processo se agrava mais conforme aumenta o 

distanciamento temporal entre o período histórico em que viveu o nomeador, sujeito 

responsável pela escolha do nome, e o receptor, sujeito que recebe os efeitos da nomeação de 

modo passivo (DICK, 1990, p. 103). Esses topônimos são chamados de arquivos opacos 

(SEABRA, 2006), sendo, em sua grande maioria, constituídos por topônimos de natureza 

psíquica e cultural em que “o significado não é transparente, já que o vínculo denominativo se 

perde com o passar dos anos [...], podendo o topônimo, por isso, vir, até mesmo, a ser 

substituído” (SEABRA, 2006, p. 1958), o que não ocorre com os arquivos permanentes, que 

são, geralmente, de natureza física. 
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A pesquisa em toponomástica teve origem com a obra Les noms de lieu de La France, 

de autoria de Auguste Longnon, publicado postumamente no ano de 1923. No Brasil, os 

primeiros estudos na área foram feitos por Sampaio (1901), Cardoso (1961) e Drumond 

(1965), entretanto, cabe destacar aqui a pesquisa realizada por Maria Vincentina Dick em sua 

tese intitulada A Motivação Toponímica: princípios teóricos e modelos taxonômicos (1980), 

de grande relevância para o desenvolvimento da pesquisa em toponomástica no país. A autora 

também coordenou projetos como o Atlas Toponímico do Brasil (ATB) e Atlas toponímico do 

estado de São Paulo (ATESP), ambos servindo como referência teórico-metodológica para os 

demais projetos desenvolvidos no país, como o projeto Atlas Toponímico da Bahia 

(ATOBAH), iniciado em 2015. 

A proposta de Dick (1992) consistiu na formulação de uma metodologia de trabalho 

que possibilitou a padronização dos estudos toponomásticos no país, a partir da elaboração de 

fichas de análise e também do desenvolvimento de modelos taxonômicos, que servem de base 

para a classificação e análise dos dados contidos nas fichas e se subdividem em duas 

categorias: onze de natureza física e dezesseis de natureza antropocultural, totalizando 27 

taxes, onze de natureza física – astrotopônimos, cardinotopônimos, cromotopônimos, 

dimensiotopônimos, fitotopônimos, geomorfotopônimos, hidrotopônimos, litotopônimos, 

meteorotopônimos, morfotopônimos e zootopônimos) e dezesseis de natureza antropocultural 

– animotopônimos ou nootopônimos, antropotopônimos, axiotopônimos, corotopônimos, 

cronotopônimos, ecotopônimos, ergotopônimos, etnotopônimos, dirrematopônimos, 

hierotopônimos, historiotopônimos, hodotopônimos (ou odotopônimos), numerotopônimos e 

poliotopônimos) 

Vale ressaltar que a proposta teórico-metodológica esboçada por Dick (1992) tem 

recebido diversas adaptações por parte de pesquisadores em vários pontos do país para dar 

conta de uma enorme quantidade de propostas de estudo. Os estudos envolvem toponímia 

documental, que explora tanto a toponímia preservada em documentos institucionais, como 

em obras literárias (BRANDÃO, 2015; BARREIROS, L., BARREIOS, P., 2016), interfaces 

entre a toponímia e a sociolinguística (SEABRA, 2004), a toponímia na língua de sinais 

(FERREIRA; BARREIROS, 2018; SOUSA, 2018; SOUZA JR., 2012), resultando em novas 

discussões sobre a estrutura do léxico toponímico, o seu funcionamento e transformação. 

Dessa forma, as alterações realizadas consistem, principalmente, em avaliações e 

propostas de expansão dos procedimentos apresentados por Dick (1992), motivadas por 

necessidades surgidas a partir do contato com novas realidades e iniciativas de inovação 

teórico-metodológica. Por conta disso, o modelo de análise proposto pela autora, que se 
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utiliza da classificação taxonômica e o preenchimento de fichas lexicográfico-toponímicas, 

segue sendo o ponto de partida para os estudos toponomásticos no Brasil. 

 

4.1 A FILOLOGIA E A TOPONOMÁSTICA NO MEIO DIGITAL 

 

 Os estudos toponomásticos têm resultado, conforme já mencionado, em obras 

lexicográficas de qualidade substancial, que discutem, simultaneamente, conhecimentos 

linguísticos, históricos, geográficos e cognitivos, envolvidos na nomeação, auxiliando na 

compreensão de aspectos identitários dos brasileiros tendo a língua como ponto de partida. 

Entretanto, os conhecimentos e as discussões acerca da realidade toponímica brasileira têm 

estado restritos ao âmbito acadêmico, não havendo iniciativas expressivas que os tornem 

acessíveis ao público em geral9.  

 A filologia, em sua modalidade artesanal, como disciplina que trabalha em função da 

preservação dos textos, fornece fontes de pesquisa, das quais a toponomástica pode se valer 

para o exercício da sua atividade, essa última, por outro lado, pode fornecer uma quantidade 

ilimitada de dados para a filologia, dos quais apenas uns poucos chegarão a aparecer em uma 

nota de rodapé ou algumas entradas de glossários. Essa relação pouco produtiva entre as duas 

disciplinas, não acontecia por falta de interesse, mas por conta das restrições de caráter 

financeiro e tecnológico ocasionado pela limitação imposta pelo material impresso, que não 

permitia explorar as diversas possibilidades de diálogo entre elas. 

 Segundo Vieira (2001), as pesquisas em toponomástica desenvolvem-se em duas 

frentes: uma linha documental, com a consulta de documentos históricos, e uma linha de 

campo, com a coleta de dados não documentados a partir de entrevistas e pesquisas. As duas 

linhas não trabalham isoladamente, mas, pelo contrário, se complementam. A toponomástica 

documental é a área que mais depende da filologia, visto que, parte do texto para estudar o 

topônimo. A pesquisa documental é de extrema importância em toponomástica, pois é a partir 

dos dados que se resgatam informações pouco acessíveis aos falantes da língua, 

principalmente quando se trata do estudo de topônimos com significados opacos. Segundo 

Brandão (2015, p. 35) é a partir do estudo “dos documentos e registros da época, como a 

Carta de Caminha, que se tem conhecimento de como se deu o processo nomeação nas ‘terras 

descobertas’”. 

                                                
9 Não se desconsidera aqui os trabalhos realizados com toponímia em sala de aula. O que se discute é a questão 
da acessibilidade dos dados toponímicos com tratamento adequado para o público em geral. 
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 Com a emergência das edições digitais, as possibilidades de exploração dos códigos 

presentes nos textos, a saber: bibliográficos, linguísticos e contextuais, cresceram 

exponencialmente. Desse modo, com espaço maior de armazenamento, sem as restrições do 

material impresso, bem como a grande quantidade de recursos que já se encontram 

disponíveis na rede mundial de computadores, a filologia se vê finalmente autorizada a buscar 

uma infinidade de novos recursos que possibilitem a mobilização de conhecimentos para o 

aprimoramento das edições. Nesse quesito, a filologia e a toponomástica encontram grandes 

oportunidades de trabalharem juntas, pois, com a publicação de textos em meio digital, torna-

se possível a incorporação, não apenas de uma grande quantidade de dados referentes aos 

topônimos, mas de fichas lexicográficas completas, que possibilitam a contextualização dos 

lugares que se apresentam no texto e diversos outros aspectos relacionados a estes. Além da 

incorporação das fichas lexicográfico-toponímicas às edições, é possível também explorar 

ferramentas on-line que possibilitam a ampliação da experiência do usuário a um nível 

intangível às edições impressas. Uma delas é a plataforma Google Maps.  

O Google Maps é um serviço de Mapa web ou Mapa digital oferecido gratuitamente 

pela empresa Google, cuja primeira versão foi disponibilizada em junho de 2005. Dentre as 

suas diversas funções encontra-se a de realizar pesquisa de lugares, com a possibilidade de 

visualização no modo Mapa ou no modo Satélite, de marcar localidades, adicionar vídeos, 

fotos, traçar rotas, acessar os conteúdos enviados por outros usuários à plataforma e 

compartilhar todas essas informações em redes sociais ou incorporá-las em páginas pessoais. 

A disponibilização do serviço representou, segundo Faria (2006), um marco histórico 

para a disponibilização de informações geográficas de modo gratuito, não apenas pela criação 

do site, mas por ter também construído um sistema que permitia a incorporação dos mapas 

disponibilizados pelos usuários em seus sites particulares sem que, para isso, fosse necessário 

algum outro componente extra no servidor web. 

Com interface amigável o Google Maps é uma ferramenta fácil de ser utilizada pelos 

usuários comuns, entretanto, tal simplicidade no uso dos recursos não lhe impede de dispor de 

certa sofisticação, que a torna muito útil para a pesquisa toponomástica. Já em sua página 

inicial (Cf. Figura 6), é possível visualizar, à margem esquerda, uma barra de busca que 

permite localizar o logradouro desejado, além de uma pequena aba que indica ao usuário onde 

poderá encontrar perto da sua localização lugares como restaurantes, hotéis, cafés e bares. Ao 

clicar na opção Menu, o leitor terá acesso a outras funções como imagens de satélite, em 

relevo, informações sobre o trânsito, acesso aos lugares salvos, possibilidades de 

compartilhamento e impressão. 
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Figura 6 - Página inicial do Google Maps 

 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador. 

 
Outra função importante do Google Maps é o Google Street View, uma ferramenta 

complementar que permite ao usuário realizar passeios virtuais pelos lugares buscados nos 

mapas. A ferramenta auxiliar torna mais rica a consulta ao mapa web, possibilitando a 

identificação de pontos de referência que o auxiliem a encontrar o local desejado, bem como 

conhecer outros lugares em qualquer parte do planeta pela tela do computador ou smartphone. 

 
Figura 7 - Museu Regional de Arte de Feira de Santana, no Google Street View 

 
Fonte: https://www.google.com.br/maps/. 

 
Por fim, inúmeros são os benefícios que a ferramenta pode trazer para os estudos 

toponomásticos. O primeiro deles é a possibilidade de atualização dos dados históricos, como 

modificações estruturais nos logradouros que resultaram em processos de mudança de nome, 

como demolições e reformas, ou, até mesmo, no desaparecimento completo do lugar. Por 

outro lado, a apresentação da localização do topônimo no mapa e as imagens da localidade 

contextualizam do leitor do documento editado. 

 



40 

5 ESTUDO TOPONOMÁSTICO NO JORNAL MUNDO NOVO 
 

 A presente pesquisa consiste em um estudo toponomástico nos 44 textos publicados 

por Eulálio Motta no jornal Mundo Novo. Os textos em questão foram editados 

filologicamente com o intuito de publicá-los em uma hiperedição. Nesse sentido, pretende-se 

integrar os resultados alcançados com a presente pesquisa à edição digital desses textos com a 

finalidade de contextualizar o leitor sobre os lugares mencionados. Para tanto, busca-se 

realizar aqui uma análise dos topônimos que possa abranger tanto a sua dimensão linguística, 

como geográfica, social e histórica, com o intuito de identificar os processos envolvidos na 

sua nomeação, elencando informações relevantes sobre a localidade. 

 O corpus da pesquisa consiste em uma fonte com potencial para o toponomástico, 

visto que, é constituído por textos do escritor mundonovense que tratam de temas 

relacionados aos municípios e vilas do interior da Bahia, bem como das experiências do 

escritor na capital baiana. Além disso, por tratar-se, na maioria dos casos, de textos literários, 

considera-se que o recurso da licença poética possibilitou o uso de topônimos em uma 

perspectiva não oficial, revelando formas alternativas de nomeação. Segundo Brandão (2015): 

 
[...] estudar o vocabulário tendo como base uma obra literária, que concebe a língua 
em seu uso a partir de um contexto de identificação de uma dada comunidade, é 
poder desvendar os aspectos que pertencem àquela comunidade vocabular 
(BRANDÃO, 2015, p. 14). 

 
A pesquisa caracteriza-se como de enfoque misto (qualitativo e quantitativo), pois 

além da análise qualitativa dos topônimos identificados, observou-se a frequência de 

ocorrência dos topônimos, das suas variantes gráficas, e a coocorrência de dados de mesma 

categoria nas fichas lexicográfico-toponímicas; aplicada, por utilizar como base as teorias 

desenvolvidas na área dos estudos toponomásticos; documental, por contar com um corpus 

composto por 44 textos de e sobre Eulálio Motta que se encontram nos exemplares dos jornal 

Mundo Novo. 

 

5.1 METODOLOGIA  

 
A primeira etapa da pesquisa foi a seleção da amostra: os topônimos presentes nos 44 

textos do jornal Mundo Novo. Foram considerados todos os nomes de lugar de maneira 

indistinta, fazendas, cidades, ruas, vilas, países, com o intuito obter um panorama geral das 

ocorrências no corpus. Após a identificação dos topônimos e delimitação dos itens a serem 

analisados foi realizada uma pesquisa na bibliografia produzida na área para determinar quais 
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dos topônimos já foram estudados com o intuito discutir essas referências, bem como quais 

dos itens ainda não foram investigados para a busca de novos dados.  

No atual contexto, os trabalhos nas disciplinas que investigam o léxico, como a 

onomástica, também têm sido grandemente beneficiadas pelo uso de ferramentas 

computacionais de análise linguística. Segundo Barreiros, L. (2017): 

 

Os benefícios alcançados certamente são inúmeros. Além da velocidade na execução 
das atividades e da ampla capacidade de armazenamento de dados, as novas 
tecnologias permitem ao lexicógrafo coletar, selecionar, registrar, analisar, 
aperfeiçoar, recuperar os dados e gerar documentos publicáveis com baixo custo. 
Ressalta-se que essas vantagens não se limitam apenas na execução das etapas de 
elaboração de grandes dicionários, mas favorecem ao progresso das pesquisas 
linguísticas de diversas áreas, atrelando produtividade, com qualidade e 
acessibilidade (BARREIROS, L., 2017, p. 86-87). 

 

Por conta disso, na presente pesquisa, optou-se pelo uso do AntConc, software 

desenvolvido pelo pesquisador Laurence Anthony da Faculdade de Ciências e Engenharia da 

Universidade de Waseda no Japão. Ele dispõe de diversas funções, dentre as quais se pode 

destacar a possibilidade de fazer um levantamento das lexias a serem estudadas, verificar as 

ocorrências, a frequência, que otimizam a coleta dos dados, permitindo a realização análises 

em grande escala e em um curto período de tempo. 

Por meio da função Word List, que permite realizar uma busca nos textos editados 

para localizar os candidatos a topônimos, foram selecionados os itens para análise. Na 

sequência, na aba Concordance, buscou-se o contexto das lexias localizadas na sessão Search 

Term. Os resultados da busca foram exibidos em um quadro na mesma aba, apresentando a 

palavra em contexto, junto ao número da ocorrência. A visualização da palavra em contexto é 

importante para comprovar se a lexia em questão é realmente um topônimo.  

Com a conclusão da coleta dos dados, foram levantadas informações bibliográficas 

sobre os topônimos encontrados com o intuito de identificar os nomes de lugar já analisados 

em outras pesquisas, para, a partir dai, discutir esses dados, e os topônimos que ainda não o 

foram. Posteriormente, foi realizada a análise dos topônimos e o preenchimento das fichas 

lexicográfico-toponímicas, segundo o modelo utilizado no projeto de pesquisa Estudos 

lexicais no acervo de Eulálio Motta, apresentada de modo detalhado a seguir: 
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Quadro 2 - Ficha Lexicográfico-toponímica 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 01 

TERMO GENÉRICO: O que é nomeado. 
Ex.: Igreja, Praça, Rua, Rio, Bairro etc. ou n/c, 
quando o termo genérico não integrar o 
sintagma toponímico. 

TOPÔNIMO: Nome próprio do local 

TIPO DE ACIDENTE: Humano ou Físico / 
especificar o acidente. 

LOCALIZAÇÃO: Indica o bairro, a cidade ou o 
munícipio 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Indica a classificação. 

ORIGEM: Indica a procedência do topônimo (Portuguesa, Africana, Indígena, Hibridismo, 
Estrangeirismo ou n/e). 

HISTÓRICO: Apresenta a mudança do topônimo, quando ocorreu. 
> mudança do nome  
~ toponímia paralela (caso ocorra) 
INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: Informações diversas sobre o topônimo, apresentando 
explicações sobre o processo de nomeação e mudança do nome, bem como aspectos relacionados ao 
histórico e transformações do lugar nomeado. Documentos oficiais. 
CONTEXTO: Destaca o uso no texto. Nesse caso, se utilizará o sistema de referência elaborado por 
Barreiros, L. (2017) para identificar o texto utilizado. 

FONTES: (   ) Oral    (   ) Documental 
Especifica as fontes, indicando as referências. 

IMAGENS: Fotos antigas e atuais do local, quando houver. 

Fonte: Projeto de pesquisa “Estudos lexicais no acervo de Eulálio Motta” (CONSEPE-UEFS 137/2017). 
 

A ficha em questão foi pensada com o intuito de abranger os dados necessários para a 

análise dos topônimos a partir de aspectos intralinguísticos. Assim, observou-se a constituição 

do sintagma toponímico, composto por um termo genérico e outro específico, a informação 

etimológica e as mudanças ocorridas no nome do lugar ou as ocorrências de toponímia 

paralela. Além disso, foram consideradas as motivações semânticas para a escolha do nome. 

Nesse quesito, recorreu-se ao modelo taxonômico proposto por Dick (1992), que reúne um 

total de 27 taxes, apresentadas anteriormente. A ficha também traz dados sobre fatores 

extralinguísticos envolvidos na nomeação e na mudança dos nomes do lugar, como o tipo do 

acidente, as informações enciclopédicas, a localização do topônimo no Google Maps, que 

aparece incorporada à seção fontes, bem como as fotografias antigas e atuais do local, quando 

houver. O contraste destes dados, intralinguísticos e extralinguísticos, é essencial para 

compreender o signo toponímico em toda a sua complexidade, sendo difícil alcançar uma 

análise satisfatória sem considerar essas duas dimensões.  

Para o preenchimento dos dados históricos das fichas, recorreu-se a materiais 

historiográficos, livros e artigos, dissertações e teses, e aos dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A identificação da localização foi feita na página web do 

Google Maps, por meio da busca do nome do topônimo, para topônimos atuais como Mundo 
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Novo, ou do cadastro de uma rota, quando a localização no mapa não se mostrou precisa. 

Depois, selecionou-se a opção compartilhar, clicando depois na função copiar link para inseri-

lo na ficha de análise do topônimo. Após a localização dos topônimos na ferramenta, foi feito 

um levantamento das fotografias no acervo do escritor, além de fotografias recentes e antigas 

disponíveis da internet que, quando não auxiliam compreensão do processo de nomeação do 

lugar, apresentam uma forma aproximada de como ele era no período em que o autor escreveu 

o texto. O uso do Google Maps é relevante, pois apresenta os aspectos atuais da localidade em 

contraste com as fotografias antigas. 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Utilizando a função Word List do AntConc identificou-se um total de 33 nomes de 

lugar. Em seguida, na aba Concordance, indicada pelo número 1 (Cf. Figura 8), foi feita a 

busca dos topônimos na sessão Search Term (número 2). Após a busca, os resultados são 

exibidos na tela acima que apresenta o registro do número de ocorrências (número 3) e a 

ocorrência dentro do contexto (número 4). A imagem abaixo exemplifica uma busca feita pela 

lexia Mundo Novo, que ora é utilizada para referir-se ao periódico, ora o município 

homônimo. Nesse caso, a observação do contexto da ocorrência é de extrema importância 

para que se possa verificar o dado apresentado. 

 

Figura 8 - Interface do AntConc na aba Concordance 

 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador. 
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A seguir, apresenta-se no Quadro 3 a lista completa dos topônimos identificados em 

ordem alfabética, juntamente com a forma atualizada, desdobrada, em caso de abreviaturas ou 

reduções, entre colchetes: 

 

Quadro 3 - Lista de topônimos identificados 
N.º TOPÔNIMOS 
1 Alto Bonito 
2 America do Sul [América] 
3 Avenida Sete 
4 Bahia (estado) 
5 Bahia (município) 
6 Brasil 
7 Buenos-Aires [Buenos Aires] 
8 Charkow 
9 China 
10 Estados Unidos 
11 F. [Fazenda] Morro Alto 
12 França 
13 Inglaterra 
14 Japão 
15 Kharkov 
16 Krenlin [Kremlin] 
17 Leningrado 
18 M. do Chapeo [Morro do Chapéu] 
19 Monte Alegre 
20 Moscou 
21 Mundo Novo 
22 Nishni 
23 Noygored 
24 Palmeirinha 
25 Paris 
26 Pelourinho 
27 Praça Castro Alves 
28 Rio  
29 Rua Chile 
30 Rua da Misericordia [Misericórdia] 
31 Rua do Colegio [Colégio] 
32 Russia [Rússia] 
33 Terreiro 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador. 

 

Dos 33 topônimos identificados, 17 são referentes ao território brasileiro e 16 são 

referentes a outros territórios. Dentre os topônimos brasileiros, de onde foi selecionado o 

corpus de análise, segundo ao tipo de acidente nomeado, foram identificadas as categorias 

apresentadas no quadro a seguir:  
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Quadro 4 - Lista de topônimos referentes ao território brasileiro 
TOPÔNIMOS ACIDENTE 

Alto Bonito Arraial 
Avenida Sete Avenida 
Palmeirinha Distrito 
Bahia (estado) Estado 
F. [Fazenda] Morro Alto Fazenda 
Pelourinho  

Largo 
Terreiro 
M. do Chapeo [Morro do Chapéu]  

Município 
 

Monte Alegre 
Mundo Novo 
Bahia (município)  

Município (Capital) 
Rio  
Brasil País 
Praça Castro Alves Praça 
Rua Chile  

Rua 
 

Rua da Misericordia [Misericórdia] 
Rua do Colegio [Colégio] 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador. 
 

As formas variantes encontradas consistem em: uso de termo sinônimo, no caso de 

nação russa; mudança ortográfica no caso de Baía ou Baìa, que sofreu alteração por causa da 

chamada “ortografia fonética” que foi adotada pelo escritor, mas rejeitada por ele depois. 

Dentre os topônimos aparecem também outros casos que modificaram o nome original do 

lugar, como a repetição de letras em Brasssil, estratégia utilizada para dar ênfase, um suposto 

erro tipográfico em Jopão e a falta de acento em Chárkow. 

Dentre os 17 topônimos referentes ao território brasileiro, foi feito um recorte dentro 

do território baiano: cinco topônimos relativos à macrotoponímia, Bahia (município), Bahia 

(estado), Monte Alegre, Mundo Novo e Morro do Chapéu, e sete relacionados à 

microtoponímia do Centro Histórico de Salvador, Avenida Sete, Praça Castro Alves, Rua 

Chile, Rua da Misericórdia, Rua do Colégio, Terreiro e Pelourinho. Os demais topônimos, 

pertencentes à microtoponímia do interior baiano, ficarão de fora desta pesquisa por conta da 

dificuldade de acesso aos dados necessários para o preenchimento das fichas no período de 

execução desta monografia, sendo deixados para uma outra etapa da pesquisa. Foram 

analisados, assim, um total de doze topônimos. Na sequência, apresenta-se as fichas 

lexicográfico-toponímicas dos topônimos mencionados, seguidas da discussão dos dados 

encontrados. 
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5.3 FICHAS LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICAS  
 

5.3.1 Bahia (Município) 
 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 01 

TERMO GENÉRICO: n/c TOPÔNIMO: Bahia 

TIPO DE ACIDENTE: Humano/município LOCALIZAÇÃO: Salvador-BA 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Hidrotopônimo 

ORIGEM: Portuguesa. Proveniente do lat. baiae: ‘Baias [cidade termal da Campânia onde os Romanos ricos construíram belas residências no fim da 
República e no Império]’ (PORTO EDITORA, 2001, p. 93). 
HISTÓRICO:  
Salvador ~ Bahia > Baía > Bahia10 
INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: Segundo o IBGE Cidades (2018), a cidade foi fundada em 1549 com a denominação de Salvador. O uso do nome 
Bahia para referir-se à capital baiana se relaciona ao da cidade estar localizada na Baía de Todos os Santos. Edelweiss (1946) aponta para uma preferência 
popular no uso do nome Bahia em detrimento de Salvador, já que, este último, na condição de “nome oficial dado por instruções do governo português, trouxe 
do seu berço o cunho burocrático, que o relegou, mais e mais, às dependências governamentais, onde a custo faz valer os seus legítimos direitos” 
(EDELWEISS apud CLESE, 2017, p. 169). Do mesmo modo, atesta Jorge Amado, em seu livro Bahia de Todos os Santos: Guia de ruas e mistérios: “Esta é a 
cidade da Bahia. Assim a trata o povo de suas ruas desde a sua fundação em 1o de novembro de 1549” (AMADO, [1945] 2002 apud BRANDÃO, 2015). Além 
disso, segundo Brandão (2015), esse uso não se restringe à capital baiana, mas é algo comum também no interior do estado, conforme se vê documentado nos 
textos de Eulálio Motta do jornal Mundo Novo.  
CONTEXTO:  
“Pela nova ortografia escrever-se-ia Baía” JMN187[1931]. 
“O povo da Bahia tem razão de vêr, em Pimenta da Cunha, o seu idolo, o seu Deus!” JMN209b[1932]. 
“Eu vivia na Bahia morrendo de saudade do sertão” JMN201a[1932]. 
FONTES: (   ) Oral    ( x ) Documental 
BRANDÃO, Analídia dos Santos. Guia de ruas, (bairros) e mistérios: a toponímia como elemento identitário em Bahia de Todos os Santos. 2015. Dissertação 
(Mestrado). Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2015. 
CAROSO, Carlos; TAVARES, Fátima; PEREIRA, Cláudio. Baía de Todos os Santos: Aspectos humanos. Salvador: EDUFBA, 2011.  
CORREIA, Clese Mary Prudente. Bahia de todos os cantos e recantos: marcas identitárias e culturais na toponímia da Bahia. 2017. Dissertação (Mestrado). 

                                                
10 O topônimo Bahia é considerado aqui como paralelo a Salvador apenas entre os anos de 1931 e 1932, conforme indicado nas datas de publicação dos textos. O nome 
também aparece no corpus com acento grave: Baìa. 
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Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2017. 
GOOGLE MAPS. Salvador. Disponível em: <https://goo.gl/maps/pNQuFTok3pK2>. Acesso em 1 dez. 2018. 
IBGE CIDADES. Salvador. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/salvador/historico>. Acesso em 1 dez. 2018. 
PORTO EDITORA. Dicionário de Latim-português. 2ª ed. Porto: Porto Editora, 2001. 
SALVADOR ANTIGA. Salvador em 1931. Disponível em: <http://www.cidade-salvador.com/seculo20/aerea-buckham.htm>. Acesso em 1 dez. 2018. 
IMAGENS: 
 
 
 
 

                                                                  
 

 

Figura 9 - Cidade Alta - Bahia 
 

Figura 10 - Fotografia Aérea de Alfred 
Buckham da Baía de Todos os Santos (1931) 

 

Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 
 

Fonte: Salvador antiga (2018). 
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5.3.2 Bahia (Estado) 
 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 02 

TERMO GENÉRICO: n/c TOPÔNIMO: Bahia 

TIPO DE ACIDENTE: Humano/estado LOCALIZAÇÃO: Estado da Bahia 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Hidrotopônimo 

ORIGEM: Portuguesa. Proveniente do lat. baiae: “Baias [cidade termal da Campânia onde os Romanos ricos construíram belas residências no fim da 
República e no Império]” (PORTO EDITORA, 2001, p. 93). 
HISTÓRICO:  
Bahia de Todos os Santos > Bahia 
INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: Segundo Lima (2011), o nome Bahia de Todos os Santos foi atribuído pelo Capitão-mor Cristóvão Jacques por 
causa da grande enseada que havia na região, que ele denominou baía. O nome preservou o “h” medial, presente na ortografia na época da sua nomeação, 
devido ao seu uso consagrado pelos brasileiros. O predicativo “de Todos os Santos” está relacionado ao período de sua descoberta, que aconteceu no dia 1 de 
novembro de 1526, dia de todos os santos para a Igreja Católica (LIMA, 2011, p. 2340). 
CONTEXTO:  
“Juraci vem aí, para suceder ao Dr. Arthur Neiva, no governo da Bahia” JMN187[1931]. 
“[...] declara  aos  jornaes,  o  interventor  da  Bahia,  que ficou acertada a conclusão dos trabalhos da linha ferrea até Mundo Novo” JMN200[1932]. 
“Festa e missa, nos arraiaes do interior da Bahia, são palavras sinonimas” JMN203[1932] 
FONTES: (   ) Oral    ( x ) Documental 
LIMA, Joana Angélica Santos. Os topônimos dos estados nordestinos brasileiros. Cadernos do CNLF, Vol. XV, Nº 5, t. 3. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2011  
GOOGLE MAPS. Bahia. Disponível em: <https://goo.gl/maps/DFV9rVh9fkx>. Acesso em 1 dez. 2018. 
PORTO EDITORA. Dicionário de Latim-português. 2ª ed. Porto: Porto Editora, 2001. 
IMAGENS: Cf. Ficha 5.3.1 Bahia (Município). 
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5.3.3 Avenida Sete 
 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 03 

TERMO GENÉRICO: Avenida TOPÔNIMO: Sete 

TIPO DE ACIDENTE: Humano/avenida LOCALIZAÇÃO: Centro Histórico, Salvador-BA 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Historiotopônimo 

ORIGEM: Portuguesa. Proveniente do lat. septem. ‘sete’ (PORTO EDITORA, 2001, p. 608). 

HISTÓRICO:  
Caminho do Conselho ~ Rua Direita da Bahia11> Avenida Sete de Setembro ~ Avenida Sete  
INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: Segundo Santos e Graça (2015), no século XIX, a atual Avenida Sete de Setembro, recebia o nome de Caminho do 
Conselho ou Rua Direita da Bahia. A Avenida Sete de Setembro surge a partir das reformas feitas pelo governador baiano José Joaquim Seabra. A avenida foi 
inaugurada no ano de 1916, com a extensão é de 4,6 quilômetros, ligando-se ao norte com a Rua Chile e ao sul com a avenida de Ondina (SILVA, 2013). 
CONTEXTO: “[...] lá ia, pela Avenida Sete, um rapaz que eu acompanhava [...]” JMN188[1931]. 

FONTES: (   ) Oral    ( x ) Documental 
GOOGLE MAPS. Largo do Farol da Barra. Disponível em: <https://goo.gl/maps/oXozAGRhRnP2>. Acesso em 1 dez. 2018. 
PORTO EDITORA. Dicionário de Latim-português. 2ª ed. Porto: Porto Editora, 2001. 
SALVADOR ANTIGA. Avenida Sete de Setembro. Disponível em: <http://www.salvador-antiga.com/rosario/rosario-7setembro.htm>. Acesso em 1 dez. 
2018. 
SALVADOR ANTIGA. Avenida Sete de Setembro - Piedade antiga. Disponível em: <http://www.salvador-antiga.com/piedade/avenida-sete.htm>. Acesso em 
1 dez. 2018. 
SANTOS, Viviane Vieira Matos dos; GRAÇA, Rogério Freire. O que é que a avenida tem? Trajetória do patrimônio histórico da Avenida Sete de Setembro, 
Salvador - Bahia (1912-1916). Caderno de Graduação - Ciências Humanas e Sociais, v. 3, n. 1, p. 107-117, 2015.  
SILVA, Ariana Maria Lage. Aspectos socioespaciais da cidade de Salvador na primeira república: O governo de J. J. Seabra. 2013. Dissertação (Mestrado). 
Programa de Pós-Graduação em Geografia. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. 
WIKIPÉDIA. Ficheiro:Avenida Sete de Setembro (placa). Disponível em: >https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Avenida_Sete_de_Setembro_(placa).jpg>. 
Acesso em: 1 dez. 2018. 
 
 
 

                                                
11 Não foi identificado, no entanto, o período em que a avenida recebeu esses nomes, sendo necessário confirmar também se há casos de toponímia paralela. 
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IMAGENS:  
      Figura 11 - Trecho do Rosário da Av. 7 de Setembro, visto a                               Figura 12 - Avenida Sete de Setembro, trecho da Piedade e 

        partir da Praça da Piedade, no sentido das Mercês (s/d)                                                                 Rosário, por volta de 1940 

  
Fonte: Fonte: Salvador antiga (2018). 

 
Figura 13 - Placa da Avenida Sete de Setembro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Wikipédia (2018) 
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5.3.4 Praça Castro Alves 
 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 04 

TERMO GENÉRICO: Praça TOPÔNIMO: Castro Alves 

TIPO DE ACIDENTE: Humano/praça  LOCALIZAÇÃO: Centro Histórico, Salvador-BA 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Historiotopônimo 

ORIGEM: Portuguesa. Castro - a partir do lat. castrum ‘castelo, fortaleza’; Alves, abrev. de Álvares (GUÉRIOS, 1981 apud CLESE, 2017). 

HISTÓRICO: Largo do Teatro ~ Rua da Quitanda ~ Portas de São Bento12> Praça Castro Alves 

INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: Segundo Spinola e Marinho (2016), inicialmente, o logradouro era chamado de Largo do Teatro, pois ali 
localizava-se, no local exato onde está construído hoje o Palácio dos Esportes, o famoso Teatro São João, à época o mais relevante social cultural e 
historicamente para a Bahia. Todavia, Coelho (2004) afirma que os nomes originais da praça eram Rua da Quitanda ou Portas de São Bento, cuja motivação se 
desconhece. O teatro sediou de episódios memoráveis, dentre os quais é possível mencionar a participação do poeta Castro Alves ao recitar “O Livro e a 
América”, “Ode ao Dois de Julho” e “Quem dá aos pobres empresta a Deus”, quando foram entregue donativos arrecadados para os familiares dos mortos na 
guerra do Paraguai (LEAL, 1996 apud COELHO, 2004). Em 1923, o teatro foi destruído por um incêndio. Posteriormente, ainda no ano de 1923, o escultor 
Pasquale de Chirico criou o Monumento a Castro Alves, que se encontra no lugar, atualmente chamado Praça Castro Alves, entretanto, há registros de que a 
praça já era conhecida por esse nome anos antes (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL, 1997).  
CONTEXTO: “Chega  á  praça  Castro  Alves” JMN188[1931]. 

FONTES: (   ) Oral    ( x ) Documental 
CARAVELAS. Teatro São João. Disponível em: <http://www.caravelas.com.pt/bahia_s_joao_2.jpg>. Acesso em 1 dez. 2018. 
COELHO, Suely dos Santos. Uma revisão literária da percepção dos lugares na cidade do Salvador. In: SILVA, M. A.; PINHEIRO, Délio José Ferraz (Org.). 
Visões Imaginárias da Cidade da Bahia: um diálogo entre a geografia e a literatura. 1 ed. Salvador: EDUFBA, 2004, v. 1, 167-182. 
CORREIA, Clese Mary Prudente. Bahia de todos os cantos e recantos: marcas identitárias e culturais na toponímia da Bahia. 2017. Dissertação (Mestrado). 
Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2017. 
FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. Castro Alves: o olhar do outro. Fundação Biblioteca Nacional, Dep. Nacional do Livro, 1997. 
GOOGLE MAPS. Praça Castro Alves. Disponível em: <https://goo.gl/maps/Tg3pZ2wVNKy>. Acesso em 1 dez. 2018. 
IBGE. Biblioteca. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=432172&view=detalhes>. Acesso em Acesso em 1 dez. 2018. 
SALVADOR ANTIGA. Praça Castro Alves em 1902. Disponível em: < http://www.salvador-antiga.com/praca-castro-alves/largo-teatro.htm>. Acesso em 1 
dez. 2018. 
SPINOLA, Noelio Dantaslé; MARINHO, Isabel Cristina Alves. Cenário do Teatro Baiano. Revista de Desenvolvimento Econômico, v. 3, n. 35, p. 834 - 859, 

                                                
12 Não foi identificado, no entanto, o período em que a praça recebeu esses nomes, sendo necessário confirmar também se há casos de toponímia paralela. 
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2016. 
GINAPSI'S BLOG. Praça Castro Alves. Disponível em: < https://ginapsi.wordpress.com/tag/praca-castro-alves/>. Acesso 1 dez. 2018. 
IMAGENS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 14 - O antigo Largo do Theatro visto da Ladeira de São Bento, 
com destaque para o Theatro São João 

 

Fonte: Salvador antiga (2018) 
 

Figura 15 - Fachada do jornal A Tarde, Praça Castro Alves 
 

Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 
 

Figura 16 - Monumento a Castro Alves, Praça Castro Alves 
 

Fonte: Ginapsi's Blog (2008). 
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5.3.5 Rua Chile 
 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 05 

TERMO GENÉRICO: Rua TOPÔNIMO: Chile 

TIPO DE ACIDENTE: Humano/rua LOCALIZAÇÃO: Centro Histórico, Salvador-BA 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Corotopônimo 

ORIGEM: Indígena. A proveniente do aimará. Chilli ‘o mais fundo do solo’, pelo espanhol Chile. “El significado de Chilli en aimará corresponde 
perfectamente a la situación peculiar del territorio comprendido entre los Andes i el Pacífico, el cual puede ser llamado con propriedad ‘lo mas hondo o lejano 
de la tierra; el término o el confín del mundo’” (AMUNÁTEGUI, 1908, p. 64). 
HISTÓRICO:  
Rua Direita de Santa Luzia > Rua Direita das Portas de São Bento > Rua Direita dos Mercadores > Rua Direita do Palácio > Rua Chile 
INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: Ao narrar a trajetória de nomeação do logradouro, Oliveira (2008), afirma que o lugar recebeu primeiro o nome de 
Rua Direita de Santa Luzia, por haver em uma de suas extremidades uma capela em honra a Santa Luzia, permanecendo com esse nome até o século XVI. Em 
seguida, no ano de 1582, com as primeiras obras do Mosteiro da Ordem Beneditina, inicialmente a construção da Ermida de São Sebastião e depois o Mosteiro 
de São Bento, a rua passa a ser denominada Rua Direita das Portas de São Bento. Após os primeiros anos da ocupação a rua passou a chamar-se Rua Direita 
dos Mercadores, topônimo que designava o intenso comércio que se estabeleceu no local. No período do império, recebeu o nome de Rua Direita do Palácio, 
por tratar-se da rua situada ao lado da sede do governo, algo comum em outras cidades do Brasil (OLIVEIRA, 2008). Por fim, conforme relata Brandão 
(2015), recebeu o nome atual em 16 de julho de 1902, em homenagem aos oficiais da esquadrilha chilena que nessa época visitara a Bahia. Muitas vezes 
citada por Jorge Amado, desfrutou na década de 1940 a 1960 grande prestígio, pois era considerada a rua mais elegante da cidade, pois possuía lojas chiques 
que a sociedade grã-fina ou não saia a desfilar para todos da cidade (BRANDÃO, 2015). 
CONTEXTO: “La  vae,  pela  rua  Chile,  como  um esquecido” JMN188[1931]. 

FONTES: (   ) Oral    ( x ) Documental 
AMUNÁTEGUI, Miguel Luis. Apuntaciones lexicográficas: Tomo II. Santiago: Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona. 1908. 
BRANDÃO, Analídia dos Santos. Guia de ruas, (bairros) e mistérios: a toponímia como elemento identitário em Bahia de Todos os Santos. 2015. Dissertação 
(Mestrado). Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2015. 
GOOGLE MAPS. De Monumento à Tomé de Souza a Federação Bahiana de Voleibol... via R. Chile. Disponível em: <https://goo.gl/maps/6vykiBw5oHq>. 
Acesso em 1 dez. 2018. 
OLIVEIRA, Neivalda Freitas de. Rua Chile: caminho de sociabilidades, lugar de desejos, expressão de conflitos: 1900-1940. 2008. 269 f. Tese (Doutorado em 
História) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. 
SALVADOR ANTIGA. Rua Chile antiga. Disponível em: <http://www.salvador-antiga.com/rua-chile/rua-chile-antiga.htm>. Acesso em 1 dez. 2018. 
WIKIPÉDIA. File:Placa da Rua Chile e Praça Thomé de Souza. Disponível em: < https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Placa_da_Rua_Chile_ 
e_Pra%C3%A7a_Thom%C3%A9_de_Souza.jpg>. Acesso em: 1 dez. 2018. 
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IMAGENS: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Figura 17 - Festa em homenagem aos Chilenos (1902) 
 

Fonte: Acervo da Fundação Gregório de Matos. In: Oliveira (2008). 
 
Figura 18: Rua Chile por volta dos anos 1930, vista da Praça Thomé de Souza 

 

Fonte: Salvador antiga (2018). 
 

Figura 19 - Eulálio e Adonias Filho, Rua Chile 
 

Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 
 

Figura 20 - Placa da Rua Chile 
 

Fonte: Wikipédia (2018). 
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5.3.6 Rua da Misericórdia 
 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 06 

TERMO GENÉRICO: Rua TOPÔNIMO: da13 Misericórdia 

TIPO DE ACIDENTE: Humano/rua LOCALIZAÇÃO: Centro Histórico, Salvador-BA 
TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Hierotopônimo 

ORIGEM: Portuguesa. Proveniente do lat. misericodia, ‘compaixão, piedade’ (PORTO EDITORA, 2001, p. 422). 
HISTÓRICO: n/e 
INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: O nome da rua é o mesmo desde o período de formação da cidade de Salvador a partir da fundação da Igreja e da 
Santa Casa de Misericórdia (BRANDÃO, 2015). É uma das ruas mais antigas da cidade, localizando-se no Centro Histórico, onde liga a Praça da Sé à Praça 
Thomé de Souza. 
CONTEXTO: “Sei, apenas, que o corpo vae agora pela rua da Misericordia. Rua do Colegio” JMN188[1931]. 
FONTES: (   ) Oral    ( x ) Documental 
BRANDÃO, Analídia dos Santos. Guia de ruas, (bairros) e mistérios: a toponímia como elemento identitário em Bahia de Todos os Santos. 2015. Dissertação 
(Mestrado). Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2015. 
GOOGLE MAPS. Rua da Misericórdia - Comércio. Disponível em: <https://goo.gl/maps/hbs8J473oJ32>. Acesso em 1 dez. 2018. 
PORTO EDITORA. Dicionário de Latim-português. 2ª ed. Porto: Porto Editora, 2001. 
SALVADOR ANTIGA. Rua da Misericórdia. Disponível em: <http://www.bahia-turismo.com/salvador/centro-historico/misericordia-antiga.htm>. Acesso em: 1 dez. 2018. 

IMAGENS:                                                                         Figura 21 - Rua da Misericórdia em 1928  

 
Fonte: Foto de Eduardo Braga. Ao fundo, a Torre da Capela da Santa Casa da Misericórdia. Salvador antiga (2018). 

                                                
13 As preposições não foram consideradas como objeto de análise nesta pesquisa. 



56 

5.3.7 Rua do Colégio 
 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 07 

TERMO GENÉRICO: Rua TOPÔNIMO: do Colégio 

TIPO DE ACIDENTE: Humano/rua LOCALIZAÇÃO: Centro Histórico, Salvador-BA 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Sociotopônimo 

ORIGEM: Portuguesa. Colégio do lat. collegium. ‘colegiatura; [...] colégio (dos sacerdotes, dos magistrados)’ (PORTO EDITORA, 2001, p. 146). 

HISTÓRICO: 
Rua do Colégio > Praça da Sé 
INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: Segundo Pinto (2003), até o final do século XIX, período em que os veículos sobre rodas começam a circular pela 
cidade, a área onde atualmente se encontra a Praça da Sé era constituída pela rua do Colégio em uma extremidade, a rua do Arcebispado na outra e dois 
quarteirões ao centro. Para que a cidade se modernizasse, alegava-se a necessidade de abrir novas ruas e construir um espaço central que funcionaria como 
terminal para transportes. Assim, tanto a Igreja da Sé (1933), como a rua do Colégio (1938) são demolidos para a realização da obra (PINTO, 2003). Supõe-se 
que a rua recebeu o termo específico “do Colégio” por ser uma via de acesso ao Colégio dos Meninos de Jesus que ficava no Terreiro de Jesus. 
CONTEXTO: “Sei, apenas, que o corpo vae agora pela rua da Misericordia. Rua do Colegio” JMN188[1931]. 

FONTES: (   ) Oral    ( x ) Documental 
GOOGLE MAPS. Praça da Sé - Comércio. Disponível em: <https://goo.gl/maps/WTwt1YyeZ922>. Acesso em 1 dez. 2018. 
PINTO, Renata Inês Burlacchini Passos da Silva. A praça na história da cidade: o caso da Praça da Sé - suas faces durante o século XX (1933/1999). 2003. 
Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal da Bahia - Faculdade de Arquitetura, Salvador, 2003. 
PORTO EDITORA. Dicionário de Latim-português. 2ª ed. Porto: Porto Editora, 2001. 
SALVADOR ANTIGA. Praça da Sé nos anos 1940. Disponível em: <http://www.salvador-antiga.com/praca-se/voltaire-fraga.htm>. Acesso em: 1 dez. 2018. 
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IMAGENS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 22 - Praça da Sé (1940) 
 

Figura 23 - Praça da Sé e Rua do Colégio antes das demolições 
 

Fonte: Salvador Antiga (2018). 
 

Fonte: Pinto (2003). 
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5.3.8 Terreiro 
 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 08 

TERMO GENÉRICO: n/c TOPÔNIMO: Terreiro 

TIPO DE ACIDENTE: Humano/largo LOCALIZAÇÃO: Centro Histórico, Salvador-BA 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Sociotopônimo 

ORIGEM: Portuguesa. Do lat. terrarius (DICIONÁRIO AULETE DIGITAL, 2018, on-line). 

HISTÓRICO:  
Largo Terreiro de Jesus ~ Terreiro 
INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: Segundo Nascimento e Cunha (2004), o Terreiro de Jesus é o espaço composto pela área em frente as construções 
implantadas, em Salvador, no ano de 1550 pelos jesuítas da Companhia de Jesus. Segundo as autoras, o complemento “de Jesus” está relacionado ao Colégio 
dos Meninos de Jesus, ou apenas Colégio de Jesus (LEAL 1998 apud NASCIMENTO; CUNHA, 2004), que ficava no local. Dessa forma, o nome do 
logradouro passou a ser chamado apenas de Terreiro de Jesus. 
CONTEXTO: “Terreiro. Pelourinho...” JMN188[1931]. 

FONTES: (   ) Oral    ( x ) Documental 
DICIONÁRIO AULETE DIGITAL. Terreiro. Disponível em: <http://www.aulete.com.br/terreiro>. Acesso em 1 dez. 2018. 
NASCIMENTO, Ana Virgínia Santos; CUNHA, Rita Dione Araújo. Avaliação pós-ocupação em espaços públicos abertos – o Terreiro de Jesus, em Salvador 
– Ba. Anais do VII ENEPEA. 2004. Disponível em: <http://143.107.16.5/depprojeto/gdpa/enepea/1/020.pdf>. Acesso em 1 dez. 2018.  
GOOGLE MAPS. Largo Terreiro de Jesus - Comercio. Disponível em: <https://goo.gl/maps/CgcNPRR79fr >. Acesso em 1 dez. 2018. 
SALVADOR ANTIGA. Faculdade de Medicina da Bahia e a Catedral – 1862. Disponível em: <http://www.salvador-antiga.com/centro-
historico/catedral.htm>. Acesso: 1 dez. 2018. 
WIKIPÉDIA. Placa do Largo Terreiro de Jesus. Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Placa_do_Largo_Terreiro_de_Jesus.jpg>. Acesso 
em: 1 dez. 2018.  
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IMAGENS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 
 

 

Figura 24 - Terreiro de Jesus e as antigas instalações dos jesuítas (Camillo 
Vedani, 1862) 

 

Fonte: Salvador Antiga (2018). 
 

Figura 25 - Placa Largo Terreiro de Jesus 

Fonte: Wikipédia (2018). 

Figura 26 - Fotografia da formatura de Eulálio Motta em 
Farmácia pela Faculdade de Medicinada Bahia em 1933 
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5.3.9 Pelourinho 
 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 09 

TERMO GENÉRICO: n/c TOPÔNIMO: Pelourinho 

TIPO DE ACIDENTE: Humano/largo LOCALIZAÇÃO: Centro Histórico, Salvador-BA 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Ergotopônimo 

ORIGEM: Portuguesa. Pelourinho do fr. Pilori, proveniente do lat. Medieval pilorium, que supõe-se derivar-se do lat. Pila ‘coluna de pedra ou madeira em 
praça ou lugar público, e junto da qual se expunham e castigavam os criminosos’. (CUNHA, 2007 apud BRANDÃO, 2015). 
HISTÓRICO: 
Praça José de Alencar ~ Largo do Pelourinho ~ Pelourinho 
INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: Pelourinho integra um conjunto arquitetônico do Centro Histórico de Salvador que preserva as características 
arquitetônicas do Brasil colônia. Segundo Brandão (2015), seu nome oficial é Praça José de Alencar, mas o logradouro é popularmente chamado de 
Pelourinho, que é uma coluna de pedra, ou pilastra, erguida no centro da praça pública, entretanto, o largo conta com uma placa toponímica que ressalta o 
caráter oficial do nome utilizado. Todavia, a placa presente no local apresenta o nome “Largo do Pelourinho”, indicando um caso mais complexo de toponímia 
paralela. No local costumava-se castigar escravos com chicotadas, até o dia 7 de setembro de 1855 quando a coluna foi destruída pelos abolicionistas da 
Sociedade Dois de Julho (BRANDÃO, 2015). 
CONTEXTO: “Terreiro. Pelourinho... ” JMN188[1931]. 

FONTES: (   ) Oral    ( x ) Documental 
GOOGLE MAPS. Pelourinho. Disponível em: <https://goo.gl/maps/KBFZFQbkcN72>. Acesso em 1 dez. 2018. 
BRANDÃO, Analídia dos Santos. Guia de ruas, (bairros) e mistérios: a toponímia como elemento identitário em Bahia de Todos os Santos. 2015. Dissertação 
(Mestrado). Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2015. 
SALVADOR ANTIGA. Pelourinho em 1859. Disponível em: <http://www.salvador-antiga.com/centro-historico/pelourinho.htm>. Acesso em: 1 dez. 2018. 
WIKIPÉDIA. Loriga - Largo do Pelourinho - Placa toponímica. Disponível em: < https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loriga_-_Largo_do_Pelourinho_-
_Placa_topon%C3%ADmica.JPG>. Acesso em: 1 dez. 2018. 
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Figura 28 - Placa toponímica Largo do Pelourinho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: WIKIPÉDIA (2018). 

Figura 27 - O Pelourinho fotografado por Ben Mulock, em 1859.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Salvador antiga (2018). 
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5.3.10 Monte Alegre 
 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 10 

TERMO GENÉRICO: n/c TOPÔNIMO: Monte Alegre 

TIPO DE ACIDENTE: Humano/município LOCALIZAÇÃO: Mairi-BA 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Geomorfotopônimo 

ORIGEM: Portuguesa. Monte do lat. montis ‘monte, serra, montanha’ (PORTO EDITORA, 2001, p. 426) + Alegre do lat. Do lat. vulg. *alicer (gen. *alecris), 
posv. pelo occitano trovadoresco alegre (DICIONÁRIO AULETE DIGITAL, on-line). 
HISTÓRICO:  
Monte Alegre > Mairi 
INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: Segundo Correia (2017), conta a tradição que o primeiro contato com o território aconteceu no início do chamado 
ciclo de mineração do ouro, momento em que muitos exploradores eram atraídos para as minas de ouro do município de Jacobina. A partir dessas expedições 
surgiu o povoado com o nome de Monte Alegre, à esquerda do rio Jacuípe. Depois é elevado à categoria de vila com a denominação de Monte Alegre, pela lei 
provincial n. 669, de 31-12-1857, desmembrado do município de Jacobina e à condição de cidade com a denominação de Monte Alegre, pela lei estadual n. 
196 ou 169, de 05-08-1897. Por fim, pelo decreto-lei estadual n. 141, de 31-12-1943, retificado pelo decreto estadual n. 12.978, de 01-06-1944, o município de 
Monte Alegre tomou a denominação de Mairi (IBGE, 1958, v. XXI apud CLESE, 2017). 
CONTEXTO:  
“Uma vez, em Monte Alegre,  um  rapaz,  que  era,  então,  muito  meu  amigo [...]” JMN193[1931]. 
“Em 1925, deixando Monte Alegre, vim dar comigo aqui na Bahia” JMN193[1931]. 
“[...] eis-me novamente empregado de farmacia, não mais em Monte Alegre, mas, em Mundo Novo” JMN193[1931]. 
FONTES: (   ) Oral    ( x ) Documental 
AGMAR RIOS NOÍCIAS. Fotos de Mairi. Disponível em: <http://www.agmarrios.com.br/p/fotos-antigas-de-mairi.html>. Acesso em 1 dez. 2018. 
DICIONÁRIO AULETE DIGITAL. Alegre. Disponível em: <http://www.aulete.com.br/alegre>. Acesso em 1 dez. 2018. 
CORREIA, Clese Mary Prudente. Bahia de todos os cantos e recantos: marcas identitárias e culturais na toponímia da Bahia. 2017. Dissertação (Mestrado). 
Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2017. 
GOOGLE MAPS. Mairi. Disponível em <https://goo.gl/maps/nqfxnPSGpL82>. Acesso em 1 dez. 2018. 
PORTO EDITORA. Dicionário de Latim-português. 2ª ed. Porto: Porto Editora, 2001. 
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Figura 30 - Praça da J. J. Seabra em Mairi (s/d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agmar Rios Notícias (2018). 
 

 
 
 

Figura 29 - Rua de Mairi (s/d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agmar Rios Notícias (2018). 
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5.3.11 Mundo Novo 
 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 11 

TERMO GENÉRICO: n/c TOPÔNIMO: Mundo Novo  

TIPO DE ACIDENTE: Humano/município LOCALIZAÇÃO: Mundo Novo - BA 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Animotopônimo 

ORIGEM: Portuguesa. Mundo, do lat. mŭndus, ‘o universo’; Novo, do lat. nŏvus, ‘de pouco uso’ (CUNHA, 2013 apud CLESE, 2017). 

HISTÓRICO:  
Engenho > Nossa Senhora da Conceição de Mundo Novo > Mundo Novo 
INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: Segundo Correia (2017), no ano de 1833, para fugir da grande seca, exploradores partiram de Alagoinhas em 
direção à região de Morro de Chapéu e no caminho ficaram em um local que hoje se conhece pelo nome de Engenho. Satisfeitos com a descoberta, conforme 
relata a tradição corrente, um bandeirante exclamou ao encontrar as terras “Isto aqui é um mundo Novo!”. Após a descoberta, Mundo Novo tornou-se distrito 
subordinado ao município de Monte Alegre pela lei provincial n. 669, de 31-12-1857 e resolução provincial n. 1342, de 03-07-1873. Elevado à condição de 
cidade com a denominação de Mundo Novo, pela lei estadual n. 144, de 08-08-1896 (IBGE, 1958, v. XXI apud CLESE, 2017). 
CONTEXTO:  
“[...] não mais em Monte Alegre, mas, em Mundo Novo” JMN193[1931]. 
“[...] que ficou acertada a conclusão dos trabalhos da linha ferrea até Mundo Novo” JMN200[1932]. 
“[...] cercado  pela  vibração entusiastica de quase a totalidade da população de Mundo Novo” JMN205[1932]. 
FONTES: (   ) Oral    ( x ) Documental 
CORREIA, Clese Mary Prudente. Bahia de todos os cantos e recantos: marcas identitárias e culturais na toponímia da Bahia. 2017. Dissertação (Mestrado). 
Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2017.  
GOOGLE MAPS. Mundo Novo. Disponível em: <https://goo.gl/maps/fzi9mWjddTP2>. Acesso 1 dez. 2018. 
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IMAGENS: 
 

Figura 31 - Mundo Novo – Ba (s/d) 

 
Fonte: Acervo do escritor Eulálio Motta. 
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5.3.12 Morro do Chapéu 
 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 12 

TERMO GENÉRICO: n/c TOPÔNIMO: Morro do Chapéu 

TIPO DE ACIDENTE: Humano/município LOCALIZAÇÃO: Morro do Chapéu - BA 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Geomorfotopônimo 

ORIGEM: Portuguesa. Morro, de origem incerta, ‘monte pouco elevado’; Chapéu, do lat. cappellus, ‘peça destinada a cobrir a cabeça’ (CUNHA, 2013 apud 
CLESE, 2017). 
HISTÓRICO:  
Gameleira > Morro do Chapéu 
INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: Segundo Correia (2017), o território passou a ser conhecido no início do século XVI, quando em 1551, conforme 
afirmam as histórias, os jesuítas exploraram as matas do Cincorá e as cabeceiras do Paraguaçi, fixando-se ali alguns exploradores, que construíram moradias na 
região, dentre as quais destaca-se a Fazenda Gameleira. No ano de 1724, a exploração do ouro, a criação de gado e a abertura de estradas para ligarem Jacobina 
ao Rio São Franciso fizeram com que o lugar ficasse conhecido. Posteriormente, com a edificação da capela a Nossa Senhora das Graças, em 1795, surgiram 
outras edificações em torno da capela, nascendo assim a povoação de Gameleira. A capela foi elevada à freguesia por Lei provincial n. 067, de 01-06-1838, sob 
o orago de Nossa Senhora das Graças e, no mesmo ano, o povoado passou a chamar-se Morro do Chapéu. A motivação para ter recebido o novo nome se devia 
a sua localização a 6 68 quilômetros de um monte, em cujo topo havia uma pedra com a aparência de um chapéu (CORREIA, 2017).  Pela Lei provincial n. 
933, de 07-05-1864, Morro do Chapéu foi elevado às categorias de vila e município e, posteriormente, por meio da Lei estadual n. 751, de 08-08-1909, Morro 
do Chapéu foi elevada da categoria de vila à de cidade (IBGE, 1958, v. XXI apud CLESE, 2017). 
CONTEXTO: “Liberato J. M. Barreto. Morro do Chapeo, 17/8/31” JMN184[1931]. 

FONTES: (   ) Oral    ( x ) Documental 
CORREIA, Clese Mary Prudente. Bahia de todos os cantos e recantos: marcas identitárias e culturais na toponímia da Bahia. 2017. Dissertação (Mestrado). 
Departamento de Ciências Humanas. Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2017.  
GOOGLE MAPS. Mundo Novo. Disponível em: <https://goo.gl/maps/fzi9mWjddTP2>. Acesso 1 dez. 2018. 
MINHA BAHIA. Morro do Chapéu. Disponível em: <https://minhabahia.tur.br/morro-do-chapeu/>. Acesso 1 dez. 2018. 
NOTÍCIA URGENTE. Morro de Alegria,Morro de Felicidade...Salve a Nossa Querida Morro do Chapéu-BA. Disponível em: <http://noticiaurgente8. 
blogspot.com/2015/05/morro-de-alegriamorro-de.html>. Acesso 1 dez. 2018. 
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Figura 32 - Igreja Matriz de Nossa Senhira das Graças em Morro 
do Chapéu (s/d) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Notícia Urgente (2018). 
 

 
 
 

Figura 33 - Imagem do Morro do Chapeú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Agmar Rios Notícias (2018). 
 

Fonte: Minha Bahia (2018). 
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5.4 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Dos 12 topônimos analisados, conforme pode-se observar no gráfico da Figura 34, 

predominam os topônimos de natureza antropocultural com um total de oito topônimos (67%) 

enquanto os outros quatro topônimos (33%) são de natureza física.  

 

Figura 34: Percentual com base na natureza dos topônimos 

 
Fonte: Elaborada pelo pesquisador. 

 
Conforme apresenta o Quadro 5, todos os topônimos de natureza antropocultural 

fazem parte da microtoponímia baiana do Centro Histórico de Salvador, exceto o 

animotopônimo Mundo Novo, por ser um nome de município. Os topônimos de natureza 

física encontram-se no domínio da macrotoponímia, sendo os dois primeiros, Bahia 

(município) e Bahia (estado), que apesar de homônimos foram considerados separadamente 

por possuirem referentes distintos, classificados como hidrotopônimos, e os outros dois, 

Monte Alegre e Morro do Chapéu, geomorfotopônimos. 

 
Quadro 5: Topônimos em ordem alfabética, classificados segundo a natureza da motivação 

Topônimo Taxonomia Natureza 
Avenida Sete Historiotopônimo Antropocultural 
Bahia Hidrotopônimo Física 
Bahia  Hidrotopônimo Física 
Monte Alegre Geomorfotopônimo Física 
Morro do Chapéu Geomorfotopônimo Física 
Mundo Novo Animotopônimo Antropocultural 
Pelourinho Ergotopônimo Antropocultural 
Praça Castro Alves Historiotopônimo Antropocultural 
Rua Chile Corotopônimo Antropocultural 
Rua da Misericórdia Hierotopônimo Antropocultural 
Rua do Colégio Sociotopônimo Antropocultural 
Terreiro Sociotopônimo Antropocultural 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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 Os topônimos apresentam uma estrutura denominada sintagma toponímico, 

constituída por um termo genérico, que se refere ao acidente geográfico nomeado, ou seja, 

morro, rua, avenida, e um termo específico, que é o topônimo propriamente dito. O termo 

específico pode ser simples, composto por apenas um elemento e um estrato linguístico, 

simples hibrido, composto por uma palavra e mais de um estrato linguístico, composto, 

quando se constitui por mais de um elemento formador de um só estrato linguístico, e 

composto híbrido, quando constituído por mais de um elemento e estrato linguístico (DICK, 

1992)14. Abaixo, a lista de topônimos e sua respectiva classificação morfológica. Os termos 

genéricos, quando ausentes, entre parêntesis.  

 

Quadro 6: Classificação morfológica dos topônimos. 

Termo genérico Termo específico Classificação 
Avenida Sete Simples 
(Município) Bahia Simples 
(Estado) Bahia Simples 
(Município) Monte Alegre Composto 
(Município) Morro do Chapéu Composto 
(Município) Mundo Novo Composto 
(Largo) Pelourinho Simples 
Praça Castro Alves Composto 
Rua Chile Simples 
Rua Misericórdia Simples 
Rua Colégio Simples 
(Largo) Terreiro Simples 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
 

 Com relação à mudança dos nomes de lugar, é possível analisar o fenômeno a partir de 

dois níveis: da mudança do significante dos topônimos, que resulta na transformação do 

sintagma toponímico, e da mudança na motivação, que implica em substituição dos 

topônimos ou surgimento de toponímias paralelas. Assim, quanto à mudança no sintagma 

toponímico, pode-se mencionar a substituição total, substituição parcial, que pode ocorrer por 

redução ou expansão, a alternância grafemática, a mudança15 fônica ou variação grafemática 

(SEABRA, 2004). Já em relação à mudança na motivação, esta pode ocorrer devido às 

mudanças no logradouro, que fazem com que a relação entre o nome e o lugar deixe de ser 

significativa para os falantes, bem como, às intenções do nomeador que, provido de poderes 

econômicos e políticos, pode alterar o nome do lugar. 

                                                
14Segundo Correia (2017, p. 58), “[...] a classificação dos topônimos híbridos em simples e compostos representa 
uma complementação da equipe do ATEMS ao modelo de classificação morfológica proposto por Dick (1992)”. 
15 Substitui-se aqui o termo evolução por mudança, para evitar juízos de valor. 
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 Dentre os topônimos estudados, a Rua da Misericórdia é o único que não apresenta um 

processo de mudança nas fontes consultadas. O topônimo Bahia (município) também, 

segundo o IBGE Cidades (2018), preserva Salvador como nome oficial desde o período da 

sua fundação, entretanto, apresenta a primeira forma como topônimo paralelo. Nos textos do 

escritor Eulálio Motta é documentada uma alternância grafemática (Bahia/Baía/Baìa), que 

passa a ser utilizada pelo escritor sem a “h” medial por um curto período de tempo 

 Por outro lado, é possível identificar um processo de substituição parcial por redução 

no nome do estado: Bahia de Todos os Santos > Bahia, e do município de Mundo Novo, 

anteriormente conhecido por Nossa Senhora da Conceição de Mundo Novo. Há também 

topônimos que passaram pelo processo de redução, mas que resultaram em casos de 

toponímia paralela. É o caso do último estágio de mudança da Avenida Sete de Setembro, que 

passa a chamar-se Avenida Sete e do Largo Terreiro de Jesus, que passa a ser chamado 

também de Terreiro. Segundo Vieira (2001), a toponímia paralela se torna mais significativa 

para os falantes da língua, já que possui, “como característica principal, sua existência não 

oficial. Seu caráter espontâneo colocado no signo toponímico, o torna de fácil aceitação”. 

 Com relação às substituições totais, pode-se elencar os topônimos Monte Alegre > 

Mairi, Gameleira > Morro do Chapéu, além de outros casos como a da Rua do Colégio > 

Praça da Sé, mudança motivada pela demolição da antiga rua e construção da praça no lugar. 

Algo semelhante ocorreu com o antigo Largo do Teatro, também conhecido como Rua da 

Quitanda ou Portas de São Bento, que mudou de nome por conta do incêndio que destruiu o 

Teatro São João que ficava no exato lugar onde a Praça Castro Alves foi construída. Por fim, 

cabe ainda mencionar mudanças pelas quais passou a Rua Chile, que recebeu diversos nomes 

em épocas diferentes: Rua Direita de Santa Luzia > Rua Direita das Portas de São Bento > 

Rua Direita dos Mercadores > Rua Direita do Palácio, passando a chamar-se Rua Chile em de 

1902, em homenagem aos oficiais da esquadrilha chilena que nessa época que estavam na 

Bahia. 

 Dos doze topônimos, onze são de origem portuguesa e apenas um, a Rua Chile, é de 

origem indígena, proveniente do aimará Chilli. 

 

Quadro 7: Origem dos topônimos 

 Topônimo Origem 
Avenida Sete Portuguesa 
Bahia Portuguesa 
Bahia  Portuguesa 
Monte Alegre Portuguesa 
Morro do Chapéu Portuguesa 
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Mundo Novo Portuguesa 
Pelourinho Portuguesa 
Praça Castro Alves Portuguesa 
Rua Chile Indígena 
Rua da Misericórdia Portuguesa 
Rua do Colégio Portuguesa 
Terreiro Portuguesa 

Elaborado pelo pesquisador. 

 

 As imagens identificadas possibilitaram observar como se deu o processo de 

motivação da escolha dos topônimos, como no caso da Rua Chile no dia da homenagem aos 

chilenos, da Rua da Misericórdia, nas proximidades da Capela da Santa Casa da Misericórdia, 

ou do Largo do Teatro em frente ao Teatro São João. Da mesma forma, as imagens antigas 

dos lugares como Morro do Chapéu, apesar de não auxiliarem no entendimento da motivação 

por trás do topônimo, tornam possível a visualização de como era a cidade em outra época, 

servindo de contexto para o leitor do texto. 

 Já as fotografias do acervo do escritor possibilitaram compreender os vínculos 

entre ele e os lugares mencionados nos textos. Na fotografia da Rua Chile (Cf. ficha número 

5), por exemplo, é possível vê-lo junto ao seu amigo e romancista baiano Adonias Filho, seu 

companheiro de militância pelo Partido Integralista e pelo Partido da Representação Popular 

nas décadas de 1930 e 1940 (BARREIROS, P., 2012), já na ficha número 4, apresenta uma 

fotografia do jornal À Tarde, na praça Castro Alves, e na ficha número 8 traz a fotografia da 

sua formatura em Farmácia pela Faculdade de Medicinada Bahia em 1933. Nesse sentido, o 

trabalho de identificação das fotografias presentes no acervo do escritor que se relacionavam 

aos topônimos analisados, demonstram as diversas relações entre a memória pessoal do 

escritor e a memória dos lugares em que esteve. 

 Por fim, com a utilização da localização do Google Maps é ainda possível que o 

leitor da edição digital possa visualizar as imagens do lugar estudado ou fazer uma visita 

virtual utilizando uma outra ferramenta complementar, o Google Street Vew (Cf. Figura 2). 

Assim, ao ler o texto Mulher, em que a personagem transita pelas ruas de Salvador, o leitor 

terá a opção de conhecer melhor esses lugares por meio das imagens disponíveis. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A pesquisa realizada possibilitou o estabelecimento de um diálogo entre os estudos 

filológicos e os estudos toponomásticos. Esse diálogo não se estabeleceu em uma perspectiva 

tradicional, no qual as disciplinas desenvolvem trabalhos separadamente, sendo o trabalho 

filológico direcionado à preparação do corpus de pesquisa enquanto o toponomástico à 

análise desse corpus. No entanto, ficou estabelecido por meio de uma produção 

interdisciplinar em que as duas disciplinas compartilham os métodos e procedimentos, 

conduzindo a um resultado comum: a preparação do material prévio, necessário para a 

publicação da hiperedição dos textos do jornal Mundo Novo, seguindo o modelo proposto por 

Barreiros, P. (2013; 2015). 

 Para tanto, discutiu-se aqui sobre o atual estágio da filologia, em que esta tem 

passado por mudanças significativas a nível teórico e tecnológico. Dentre as transformações 

discutidas está a mudança de concepção com relação ao seu objeto teórico, os novos recursos 

de que dispõe o filólogo e os novos objetivos que essa disciplina passa a buscar nesse 

contexto. Problematiza-se também as abordagens extremistas que surgem nesse processo de 

transição: as abordagens puramente tradicionais, que não usufruem dos recursos ofertados 

pela informática e não se preocupam com as novas práticas culturais de escrita que surgem na 

era digital, e as abordagens extremamente inovadoras, que desconsideram aspectos essenciais 

da tradição filológica em prol da inovação. Além disso, discorreu-se sobre o papel que o 

filólogo deve desempenhar nesse processo, buscando a formação necessária para inserir-se no 

âmbito das novas tecnologias, sobre alguns aspectos que devem ser observados ao preparar-se 

edições em ambientes digitais e como esse trabalho articulado pode beneficiar diversas áreas, 

em especial a história da imprensa baiana, área que a presente pesquisa também se filia. 

 Ao evidenciar o processo editorial do jornal Mundo Novo, buscou-se demonstrar a 

nova configuração da filologia que, transformou o que era um trabalho individual, o 

estabelecimento de edições de textos ao longo da história, em um labor coletivo, cooperativo 

e colaborativo, que assegura a qualidade dos resultados. Foram apresentadas as 

especificidades dos documentos que serviram de base para a preparação do corpus de 

pesquisa, 44 textos de e sobre o escritor Eulálio Motta publicados no periódico, bem como os 

procedimentos editoriais adotados para a edição. 

 No âmbito da toponomástica, discutiu-se sobre a natureza do léxico toponímico e a 

sua relação com o sistema linguístico ao qual se integra, demonstrando que as características 

do sistema linguístico interferem nos padrões de nomeação. Além disso, foram discutidos 
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outros aspectos como a intencionalidade do nomeador e as características do lugar, fatores 

decisivos no processo de criação de topônimos. A partir dos 12 topônimos analisados, 

observou-se também as mudanças que ocorrem nos sintagmas toponímicos ao longo do 

tempo, sendo motivadas tanto por fatores internos à língua, no caso das reduções e as 

mudanças grafemáticas, e a fatores externos, com as mudanças na estrutura física dos lugares 

que resultam no surgimento ou desaparecimento dos elementos motivadores. 

 A identificação e inserção das fotografias e postais nas fichas lexicográfico-

toponímicas e, por conseguinte, nas edições digitais, são de grande importância para a 

valorização da documentação não literária que se encontra no acervo do escritor, já que esta 

passa a ser apresentada dentro de um contexto, ao mesmo tempo que torna a edição mais rica 

de recursos multimodais. A apresentação das fichas toponímicas, junto à edição possibilitará 

uma maior difusão desses dados, que, atualmente, tem a sua circulação ainda restrita a revistas 

científicas e atlas toponímicos, não sendo acessíveis ao público em geral. 

 Com o estudo toponomástico dos textos, espera-se contribuir para a elaboração do 

ATOBAH, trazendo dados históricos relacionados tanto a macrotoponímia, a partir dos 

municípios mencionados, como da microtoponímia, a partir dos nomes de fazenda, povoados 

e vilas presentes na documentação. Por outro lado, pretende-se inovar no campo dos estudos 

toponomásticos com a discussão sobre a utilização das edições digitais para a divulgação da 

pesquisa realizada, a apresentação desses conhecimentos de forma contextualizada, mostrando 

o topônimo em uso, e das ferramentas digitais, e. g. Google Maps e Google Street View, que 

podem tornar esse diálogo entre a toponomástica e os ambientes digitais mais dinâmico e 

interativo. 
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