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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico consiste num estudo toponímico dos causos sertanejos de 

Eulálio Motta. O escritor baiano, de Mundo Novo, escreveu diversos gêneros textuais, entre 

eles, o causo sertanejo. Em um manuscrito escreveu 50 causos que, segundo ele, via e ouvia 

as pessoas da sua comunidade relatarem. Esse manuscrito, intitulado Bahia Humorística, foi 

escrito em 1933 e não chegou a ser publicado pelo autor, porém, no ano de 2016, os causos 

sertanejos que integram o caderno Bahia Humorística foram publicados por Liliane Lemos 

Santana Barreiros (2016) e intitulado como Bahia Humorística: causos sertanejos de Eulálio 

Motta, sendo esse, a principal fonte de contribuição para essa pesquisa. No livro, supracitado, 

foram inventariados 38 topônimos diferentes nos causos sertanejos e para essa pesquisa, 

especificamente, delimitados 18 topônimos para estudo, esses mais estreitamente relacionados 

ao contexto da escrita dos causos. Três desses topônimos foram estudados por outros autores e 

neste trabalho foi possível analisar e discutir mais três sendo eles: Orobó, Serra de Itiúba e 

Lagoa Redonda. No que se refere aos demais topônimos, por não apresentarem registros da 

motivação dos seus nomes tornou-se inviável uma discussão e estudo nessa pesquisa. Como 

aporte teórico recorreu-se aos trabalhos de Dick (1990; 1992), Seabra (2006), Brandão (2015), 

Correia (2017), Barreiros L. e Barreiros, P., (2016), entre outros. Para o estabelecimento da 

ficha de análise toponímica, adotou o modelo do Projeto de Pesquisa Estudos lexicais no 

acervo de Eulálio Motta (CONSEPE-UEFS 137/2017), ao qual essa pesquisa está vinculada. 

Esse trabalho tem como objetivo não somente inventariar os topônimos encontrados nos 

causos sertanejos de Eulálio Motta, mas também de identificar esses topônimos, descrevendo 

as informações sobre os nomes de lugares encontrados nos causos sertanejos; analisar o 

processo de nomeação dos topônimos; conhecer os fatores que contribuíram para a origem e a 

significação dos topônimos; demonstrar as motivações semânticas para a designação dos 

topônimos e disponibilizar dados de lugares da Bahia para historiadores, geógrafos e 

linguistas.  

 

Palavras-chave: Bahia Humorística. Causos sertanejos. Toponímia. Eulálio Motta. 



RESUMEN 

 

El presente trabajo monográfico consiste en un estudio toponímico de los causos sertanejos de 

Eulálio Motta. Eulálio Motta escribió varios géneros textuales y uno de ellos fue los causos 

sertanejos. En un manuscrito escribió 50 causos que veía y oía a las personas de su comunidad 

relatar. Este manuscrito, titulado Bahia Humorística, fue escrito en 1933 y no llegó a ser 

publicado por el autor, sin embargo, en el año 2016, los causos sertanejos que integran el 

cuaderno Bahia Humorística fueron publicados por Liliane Lemos Santana Barreiros y 

titulado como Bahia Humorística: causos sertanejos de Eulálio Motta (BARREIROS, 2016) 

siendo esa la principal fuente de contribución a esa investigación. En el libro, antes citado, 

fueron inventariados 38 topónimos distintos en los causos sertanejos y para esa investigación, 

específicamente, delimitados 18 topónimos para estudio, los más estrechamente relacionados 

con el contexto de la escritura. El estudio de 3 de los 18 topónimos seleccionados para esa 

investigación está presente en los trabajos de otros autores y en este trabajo más 3 de ellos 

fueron estudiados, siendo: Orobó, Serra de Itiúba y Lagoa Redonda. Como aporte teórico se 

recurrió a los trabajos de Dick (1990; 1992), Seabra (2006), Brandão (2015), Correa (2017), 

Barreiros L. y Barreiros, P., (2016), entre otros. Para el establecimiento de la ficha de análisis 

toponímico, adoptó el modelo del Proyecto de Investigación Estudios Lexicales en el acervo 

de Eulálio Motta (CONSEPE-UEFS 137/2017), al cual esa investigación está vinculada. Este 

trabajo tiene como objetivo no sólo inventariar los topónimos encontrados en los causos 

sertanejos de Eulálio Motta, sino también de identificar esos topónimos, describiendo la 

información sobre los nombres de los lugares encontrados en los causos sertanejos; analizar el 

proceso de nombramiento de los topónimos; conocer los factores que contribuyeron al origen 

y el significado de los topónimos; demostrar las motivaciones semánticas para la designación 

de los topónimos y proporcionar datos de lugares de Bahía para historiadores, geógrafos y 

lingüistas. 

 

Palabras-clave: Bahia Humorística. Causos sertanejos. Toponímia. Eulálio Motta. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Eulálio de Miranda Motta, escritor baiano, nascido na cidade de Mundo Novo em 

1907 e falecido na mesma cidade em 1988, dedicou-se por mais de sessenta anos à atividade 

de escritor. Farmacêutico de profissão, conciliou sua atividade literária com o trabalho na 

farmácia e com a agitada vida política. 

Escreveu poesias, crônicas, panfletos, cordéis e produziu textos jornalísticos, atingindo 

não só o público alfabetizado como os não alfabetizados de Mundo Novo e cidades 

circunvizinhas, pois suas poesias e panfletos eram lidos em voz alta em feiras livres, filas de 

bancos e em rodas de bate-papo. Seus textos refletiam o modo de viver, as crenças e os 

costumes do seu povo, consistindo assim, em documentos de extrema relevância social e 

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

Eulálio Motta costumava fazer anotações do seu dia-a-dia, do cotidiano da pequena 

vila, do comportamento dos moradores, da maneira como se comunicavam, das suas crenças e 

tradições. Anotava o que via e ouvia em cadernos e depois utilizava esse material para 

escrever seus textos. Mundo Novo, vila Alto Bonito, Fazenda Morro Alto e Itabira (conhecida 

como Mucambo dos Negros, município de Miguel Calmon) foram alguns topônimos citados 

em seus escritos. 

Publicou em diversas revistas como A Luva, Renascença e Vanguarda e nos principais 

jornais da época O Imparcial, Caderno da Bahia, Diários de notícias e A Tarde. Em 1933, 

surgiu a ideia de escrever um livro de causos engraçados referentes à vida sertaneja na Bahia, 

que levaria o título de Bahia Humorística, porém o caderno de causos não chegou a ser 

publicado pelo autor, mas ficou preservado em seu acervo.  

Os 50 causos sertanejos que integram o caderno Bahia Humorística foram publicados 

em 2016 por Liliane Lemos Santana Barreiros e intitulado como Bahia Humorística: causos 

sertanejos de Eulálio Motta (BARREIROS, 2016).  

A pesquisa em questão estudou alguns topônimos (nomes de fazendas, rios, serras, 

lagoas etc.) mencionados por Eulálio Motta, nos causos sertanejos, por meio de fichas 

lexicográfico-toponímicas. Para essa pesquisa, tem-se como fonte norteadora o livro 

supracitado (BARREIROS, 2016), o qual possibilitou inventariar os topônimos e assim 

responder à pergunta central desse projeto: Como inventariar o vocabulário toponímico 

presente nos causos sertanejos do escritor baiano Eulálio Motta? 
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O objeto do estudo desta pesquisa, os causos sertanejos de Eulálio Mota, constituem 

um rico material para a pesquisa toponímica, uma vez que viabiliza a análise dos aspectos 

históricos, socioculturais e linguísticos de uma sociedade de um determinado tempo. 

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. E a 

autora segue afirmando:  

 

Estudar os corpora escritos de uma comunidade permite a inserção no 

universo particular que compõe essa comunidade, pois os escritores deixam 

aparecer, a partir do vocabulário do povo retratado, os aspectos sociais, 

culturais, históricos e linguísticos. Desse modo, ao estudar o léxico de uma 

língua, pode-se imergir nos hábitos, conhecer os costumes, bem como, pode-

se entender a maneira de agir e de pensar, pois língua e cultura são linhas 

que “costuram” as identidades dos sujeitos (BRANDÃO, 2015, p.13). 

 

Voltar ao passado, conhecer o povo, conhecer a história de um determinado lugar, 

como surgiu, como se desenvolveu, assim como, a motivação dos nomes dados aos lugares, as 

fazendas, as ruas, os distritos e povoados mencionados por Eulálio Motta em seus causos 

sertanejos, não só se trata de uma curiosidade, mas muito mais do desejo de trazer dados 

valiosos que poderão ser utilizados em outras áreas do conhecimento humano, tais como a 

Linguística, a História, a Geografia, entre outras. 

O ato de nomear coisas é natural do ser humano. Desde os tempos remotos, o homem 

vem fazendo uso da palavra para dar nomes a tudo em sua volta e assim organizar o mundo. 

Para Seabra (2004), os estudos toponímicos (nomes de lugares), revelam-se de grande 

importância para o conhecimento de aspectos histórico-culturais de um povo pois permitem a 

identificação de fatos linguísticos, de ideologias e crenças, presentes no ato denominativo e, 

posteriormente, na sua permanência ou não em uma comunidade. 

Sendo assim, é possível concluir que, o ato de nomear reflete a cultura e a visão de 

mundo de quem nomeia, os quais são evidenciados quando escolhem os nomes que servirão 

para identificar a coisa ou pessoa, relacionados à realidade de cada grupo. 

A disciplina linguística que estuda a origem e o significado dos nomes próprios de 

lugares é a Toponímia, e assim como a Antroponímia, área de estudo dos nomes próprios 

atribuídos a seres humanos, trata-se de uma subárea da Onomástica, que, por sua vez, tem 

como escopo o estudo dos nomes próprios em geral.  
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A Toponímia é uma área de investigação que se pauta na conjectura de que a 

nomeação de um lugar não se dá de forma acidental nem tão pouco 

despropositada. Ao contrário, geralmente documenta a língua em uso na 

região pesquisada, os costumes e os valores que regem as condutas dos 

falantes, transluzindo as influências culturais propiciadas a partir do contato 

com outros grupos étnicos que ali se instalaram, bem como de 

acontecimentos históricos considerados relevantes para o grupo enfocado. 

(BRANDÃO, 2015, p. 13-14). 

 

Para este trabalho, foi necessário inventariar dentre os 50 causos sertanejos que 

compõem o livro Bahia Humorística: causos sertanejos de Eulálio Motta (BARREIROS, 

2016), os diversos nomes de lugares ao qual o autor mencionou. No artigo Estudo Toponímico 

em Bahia Humorística de Eulálio Motta (BARREIROS, L., BARREIROS, P., 2016), os 

autores inventariaram 35 topônimos (23 de natureza humana e 12 de natureza física), dentre 

os quais se destacam: Feira de Sant’Ana, Monte Alegre (atual município de Mairi), Djalma 

Dutra, Piritiba, França, Morro do Chapéu, Serra de Itiúba, Serra dos Cristais, Arraial da 

Palmeirinha, Arraial de Itabira, Canabrava, Alto Bonito e Mundo Novo. 

Nesta pesquisa, foram encontrados 38 topônimos (26 de natureza humana e 12 de 

natureza física), dos quais foram selecionados 18 topônimos para constituir o nosso corpus de 

estudo, por estarem mais contextualizados à escrita dos causos sertanejos. Desses topônimos, 

alguns não apresentam registros da motivação dos seus nomes e por isso foi inviável uma 

discussão e estudo dos mesmos nessa pesquisa, sendo assim, delimitou-se os topônimos: 

Orobó, Serra do Itiúba e Lagoa Redonda. Os topônimos foram divididos em natureza física e 

natureza humana e classificados de acordo com o modelo de Dick (1992), que divide em 27 

taxes a motivação toponímica. 

Como fundamentação teórico-metodológica para o estudo toponímico, recorreu-se aos 

trabalhos de Dick (1990; 1992), Seabra (2004), Brandão (2015), Barreiros L. e Barreiros, P. 

(2016), Correia (2017) entre outros. Para o estabelecimento da ficha de análise toponímica, 

adotou-se o modelo do Projeto de Pesquisa Estudos lexicais no acervo de Eulálio Motta 

(CONSEPE-UEFS 137/2017), ao qual essa pesquisa está vinculada.  

O trabalho que ora se apresenta propõe-se a inventariar os topônimos encontrados nos 

causos sertanejos de Eulálio Motta. Objetiva-se, não somente, identificar esses topônimos, 

mas também, descrever as informações sobre os nomes de lugares encontrados nos causos 

sertanejos; analisar o processo de nomeação dos topônimos; conhecer os fatores que 

contribuíram para a origem e a significação dos topônimos; demonstrar as motivações 

semânticas para a designação dos topônimos e disponibilizar dados de lugares da Bahia para 

historiadores, geógrafos e linguistas.  
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Alguns estudos toponímicos, realizados a partir dos textos de Eulálio Motta, já foram 

desenvolvidos na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), entre eles está o artigo 

intitulado Estudo toponímico em Bahia Humorística, de Eulálio Motta (BARREIROS, L.; 

BARREIROS, P., 2016); o trabalho de conclusão de curso, Estudo toponomástico nos textos 

de Eulálio Motta publicados no jornal Mundo Novo (SANTIAGO, 2018); e a dissertação 

Estudo toponímico nos panfletos de Eulálio Motta (TRINDADE, em andamento). 

Estudar o vocabulário toponímico nos causos sertanejos de Eulálio Motta, além de um 

exercício que proporciona um grande prazer por serem causos engraçados, que representa a 

vivência de uma comunidade, apresenta uma grande relevância porque oferece uma fecunda 

fonte de dados históricos, políticos e socioculturais do interior da Bahia, revelando 

características da língua em uso num determinado período do tempo. Além disso, o estudo 

empreendido permite considerar que o ato de nomear lugares relaciona-se com a memória 

oficial de um povo, a sua cultura, a geografia, a história do lugar ou somente a motivação e o 

intuito de quem a nomeia. 

O presente trabalho está dividido em cinco seções. A primeira, a Introdução, apresenta 

o tema da pesquisa, breve contextualização do corpus e do escritor Eulálio Mota, os objetivos 

e as possíveis contribuições. Na segunda seção, Os topônimos nos causos sertanejos de 

Eulálio Motta, menciona-se os destaques toponímicos nos causos sertanejos, apresenta-se 

alguns desses causos, e menciona estudos já efetuados por alguns autores, de alguns desses 

destaques toponímicos. Na terceira Aspectos teóricos e metodológicos da pesquisa, apresenta-

se a área da lexicologia em que se enquadram o estudo dos nomes de lugar, a saber, a 

toponímia, a relevância dos estudos toponímicos em diversos segmentos da vida humana, 

além de discutir aspectos do signo toponímico e sobre os direcionamentos da pesquisa 

toponomástica no Brasil. Na subseção Metodologia, apresenta-se os propósitos do estudo dos 

referidos topônimos, os métodos empregados desde a coleta dos dados à análise dos 

topônimos por meio das fichas lexicográfico-toponímicas. Na subseção Delimitação do 

corpus, em quadros, apresenta-se os topônimos inventariados por causos e os topônimos a 

serem pesquisado nesse projeto. Na seção Apresentação e análise dos resultados, apresenta-

se os dados e, em seguida, nas subseções, Analisando dados, discutem-se os dados e 

Resultados da análise, a conclusão da pesquisa. 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, apresentam-se as Referências consultadas para a 

realização da pesquisa e os anexos A, B e C, referentes as fichas lexicográfico-toponímicas de 

Mundo Novo, Monte Alegre e Feira de Santana. 
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2 OS TOPÔNIMOS NOS CAUSOS SERTANEJOS DE EULÁLIO MOTTA 

 

Eulálio Motta se auto denominava o “escriba da roça”. Escreveu poesias, crônicas, 

cordéis, causos, panfletos, discursos e textos jornalísticos. Explorava as questões sociais, 

políticas, econômicas e culturais do sertão baiano. No manuscrito Bahia Humorística, 

descreveu as crenças e costumes do sertanejo de Mundo Novo-BA, assim como, retratou com 

riqueza de detalhes, questões sócio-políticas, como, a compra de votos, a cobrança de altos 

impostos, a seca, os problemas de saúde e a chegada do automóvel.  

Além desses temas, Eulálio Motta escreveu em seus causos sertanejos, sobre as 

questões culturais. Descreveu os dias de feira livre, a linguagem do matuto da região, as 

cantigas de roda e anedotas contadas na praça. “Trata-se de uma fonte significativa de 

informações sobre a linguagem regional e o universo sociocultural do sertão baiano” 

(BARREIROS, L., 2016, p. 21). Isso evidencia-se no fragmento dos causos Sêca e Otomove 

que seguem abaixo:  

 

[...] Fui á casa do Grilo, antes de começar a reza. A casa estava cheia de 

mulheres e meninos; e o terreno repleto de homens e rapazes, assentados em 

paus espalhados no terreiro ou de cocoras em tôrno da fogueira. Havia 

rapazes engravatados e cabrochas de meias e fita no cabelo melado de oleo 

de côco. 

Aqueles caem no samba e estas caem na “roda”. 

Não tive de paciencia de me demorar, perdendo, assim, otima oportunidade 

de uma bôa colheita. Durante os poucos minutos que lá estive ouvi 

Juvencinho: 

- Tá cum quato mêis qui limpê terra e abri cova pra prantá mãedoca e inté 

hoje ispero pur terra moiada! Tá lá do menmo gitinho de quando limpê – 

sêca, isturricada. Pur chuva parece qui nan móia não. Eu tou veno qui só 

dano pra mijá nas cova! (MOTTA, [junho/1993], f.37v-38r, grifo nosso, 

apud (BARREIROS, L., 2016, p. 30). 

Otomove 

Vamincê pode crê qui não hai neste mundo bicho pra corrê mais que 

otomove. Enquanto o deabo coça um oio otomove travessa o mundo dum 

lado pra outo. Um dia dêsse seu Coronel Zezim bebeu uma chicra de café 

quente na Feira, botou o resto do café numa chiculatêra preta de bôca de 

prata, e montou no otomove e tocou pru Monte Alegue; homem, ante do café 

isfriá tava o home no Monte Alegue! Bicho danado pra corrê! Sae da Feira 

de Sant’Ana, naquele fim de mundo, e quando a gente cuida qui não, óie êle 

no Monte Alegue! Pur Jisúis que aquilo né mais corrê. Aquilo já é é avoá! 

Da Feira de Sant’Ana pru Monte Alegue o peste do bicho passa mais ligeiro 

de que um góle d’agua na guela dum vivente (MOTTA, s.d., f. 9r apud 

BARREIROS, L., 2016, p. 36). 

 

Os causos sertanejos escritos por Eulálio Motta, retratavam a vida cotidiana de uma 

comunidade, em uma determinada região. Mundo Novo, as cidades e povoados ao seu 



16 

entorno, serviu de palco para os acontecimentos retratados. Feira de Sant’Ana, Monte Alegre, 

Djalma Dutra, Piritiba, França, Morro do Chapéu, Serra de Itiúba, Serra dos Cristais, Arraial 

da Palmeirinha, Arraial de Itabira, Canabrava, Alto Bonito, Fazenda Ipoeirinha e Mundo 

Novo tiveram maior destaque na escrita desses causos.  

O caderno Bahia Humorística, não continha apenas os 50 causos sertanejos. Além 

desses, havia anotações diversas da vida diária, receita de remédios, rascunho de cartas, 

poemas etc. 

Eulálio Motta mencionou em seus 50 causos, 4 vezes, o topônimo Mucambo, 

referindo-se a Mucambo dos Negros, uma comunidade remanescente de quilombolas, 

localizada próxima a região de Mundo Novo.  

Na década de 30, essa pequena comunidade foi invadida por mineiros e comerciantes 

de várias partes do país e pelo Decreto-lei nº 9117 de 11 de setembro de 1934, passou a se 

chamar Itabira, distrito do município de Miguel Calmon. O topônimo Itabira é de origem 

indígena. Em tupi-guarani, significa “a pedra que brilha”. Acredita-se que a motivação do 

nome seja pela forte presença indígena na região, aliada a descrição precisa do lugar, tendo 

em vista que as serras do Mucambo eram exploradas por mineradoras.  

O nome Itabira aparece 4 vezes nos causos de Eulálio Motta. Itabira é também o nome 

de uma cidade de Minas Gerais, descoberta em 1698, e como Itabira de Minas Gerais 

pertencia a uma categoria administrativa mais elevada, em 01 de janeiro de 1944, a partir do 

Decreto Estadual nº 1.978, Itabira de Miguel Calmon (BA) passa a se chamar Itapura. 

Também de origem indígena, que significa “a pedra que emerge”. 

A mudança de nome ocorreu após o Decreto-lei nº 5.901, de 21 de outubro de 1943, 

emitido pelo Presidente da República, Getúlio Vargas, que “dispõe sobre as normas nacionais 

para a revisão quinquenal da divisão administrativa e judiciária do país” (BRASIL, 1943). 

Este Decreto-lei estabeleceu no artigo 7º normas para eliminar a repetição de topônimos de 

cidades e vilas no país: 

 

I - Quando duas ou mais localidades tiverem a mesma denominação, esta 

prevalecerá para a de mais elevada categoria administrativa ou judiciária, na 

seguinte ordem de precedência: Capital, sede de Comarca, sede de Têrmo, 

sede de Município, sede de Distrito. 

II - No caso de haver mais de uma localidade da mesma categoria com o 

mesmo nome, êste será mantido naquela que o possuir há mais tempo. 

(BRASIL, 1934). 
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A análise dos topônimos Mucambo (Mucambo dos negros), Itabira e Itapura, 

mencionados acima, encontra-se no artigo Estudo Toponímico em Bahia Humorística de 

Eulálio Motta (BARREIROS, L.; BARREIROS, P., 2016).  
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3 ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA PESQUISA TOPONÍMICA 

 

A Onomástica se integra à Lexicologia, caracterizando-se como a área da linguagem 

que possui duas subáreas de estudo: a Antroponímia e a Toponímia - ambas se constituem de 

elementos linguísticos que conservam antigos estágios denominativos. A primeira tem como 

objeto de estudo os nomes próprios individuais, os nomes parentais ou sobrenomes e as 

alcunhas ou apelidos. Já a Toponímia se integra à Onomástica como disciplina que investiga o 

léxico toponímico, através do estudo da motivação dos nomes próprios de lugares. (SEABRA, 

2004). 

O corpus desta pesquisa toponímica, constituiu-se de uma seleção de topônimos 

presentes nos causos sertanejos de Eulálio Mota, delimitando, no entanto, aos mais 

estreitamente relacionados ao contexto da escrita. 

 

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. (SANTIAGO, 2018, p. 36). 

 

 Estudar a motivação dos nomes dados a um determinado lugar, é conhecer o “modo de 

vida”, os costumes, a religião das pessoas que ocupam ou ocuparam esse espaço. E o 

resultado dessas pesquisas podem, futuramente, contribuir para diversos outros estudos nas 

mais diversas áreas científicas. Salazar-Quijada (1985, apud CARVALHO, 2017, p. 21), 

aponta a relevância dos estudos toponímicos em diversos segmentos da vida humana, quais 

sejam: 

 

• importância linguística: [...] O linguista, ao estudar os nomes 

geográficos antigos e históricos, pode chegar a conclusões importantes, ao 

obter nomes geográficos aborígenes, e com sua consequente análise 

etimológica proporcionar à História valiosos dados de reconstrução do 

passado. 

• importância geográfica: [...] os topônimos são vitais para a área 

espacial por relacionarem o homem ao ambiente. [...] 

• importância folclórica: [...]. Os topônimos aparecem em inúmeras 

produções literárias e expressões culturais como os nomes de acidentes 

geográficos, estados e cidades [...]. 
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• importância social: [...]. O topônimo é para o lugar o que o nome 

próprio é para a pessoa: não se muda sem o consentimento da própria 

pessoa. 

• importância histórica: Um topônimo é um dado histórico por meio 

do qual o historiador pode reconstruir a cultura de povo: economia, seus 

movimentos migratórios, aspectos linguísticos e aspectos da vida social e 

espiritual das pessoas que habitam ou habitaram uma região. [...]. 

(SALAZAR-QUIJADA, 1985, apud CARVALHO, 2017, p. 21). 

 

Neste trabalho, os topônimos estudados estão relacionados ao contexto da escrita dos 

causos sertanejos, presentes no livro Bahia Humorística: causos sertanejos de Eulálio Motta 

(BARREIROS, 2016), sob a perspectiva da Onomástica, ramo da Lexicologia que estuda a 

motivação de nomes próprios de pessoas e lugares de uma língua. Para isso, catalogaram-se 

os topônimos, dividindo-os em natureza física e natureza humana, seguindo a teoria da 

denominação semântica dos topônimos de Seabra (2004), ou seja, o vínculo entre o nome e o 

lugar. De acordo com Seabra (2004): 

 

Ao acidente físico está relacionada a geografia da região: rio, ribeirão, 

cachoeira, córrego, morro. Já ao acidente humano, relacionam-se os lugares 

habitados pelo homem e as construções por ele realizadas como cidade, 

distrito, povoado, fazenda, sítio, pequenas propriedades, habitações isoladas 

no meio rural, pontes. (SEABRA, 2004, p. 49). 

 

De acordo com Dick (1992, p. 10), um nome próprio de lugar é constituído por dois 

termos, um genérico e um específico: o genérico indica o acidente a ser nomeado (rio, 

fazenda, córrego, serra, ribeirão). O termo específico, ou topônimo propriamente dito, refere-

se ao termo denominativo. Como exemplo, a partir do corpus dessa pesquisa, destaca-se a 

Fazenda Ipoeirinha, sendo ‘Fazenda’ o termo genérico e ‘Ipoeirinha’ o termo específico 

(BARREIROS, L.; BARREIROS, P., 2016, p. 241). 

Segundo Dick (1990, p. 36): 

 

Toponímia e Onomástica acham-se, assim, em uma verdadeira “relação de 

inclusão” em que aquela será sempre, desta, “uma parte de dimensões 

variáveis”. Logo, apenas o emprego dos signos linguísticos é que se torna 

especial nas ciências onomasiológias; ou, em outras palavras, a função 

significativa dos mesmos é que se diferencia quando a Toponímia os 

transforma em seu objeto de estudo. [...] A categorização linguística de 

“pedra” inclui o termo no conjunto dos designativos ou nomes comuns, 

enquanto o sintagma toponímico morro da Pedra – em que morro é o 

acidente geográfico de natureza física e Pedra o topônimo propriamente dito 

– identifica um litotopônimo. (DICK, 1990, p. 36).   
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 Nota-se que a intencionalidade do denominador, o seu pensar e modo de ver o mundo, 

e a própria semântica da palavra, ou seja, a sua significação irá influenciar a formalização das 

taxonomias dos nomes de lugares. “O signo linguístico é essencialmente motivado”. 

(Dick,1990). 

 

Dizer-se, por isso mesmo, que a Toponímia reflete de perto a vivência do 

homem, enquanto entidade individual e enquanto membro do grupo que o 

acolhe, nada mais é que reconhecer o papel por ela desenvolvido no 

ordenamento dos fatos cognitivos. (Dick, 1990, p. 19). 

 

Para análise das taxonomias dos nomes de lugares, procurou-se seguir o modelo 

denominado Sistema Toponímico Taxonômico adotado por Dick (1992).  

 

A inexistência de trabalhos semelhantes no Brasil, e a tentativa de se suprir 

uma lacuna sensível na disciplina, à maneira do que já ocorrera em outros 

campos de estudos afins, levou à formulação de uma terminologia técnica, 

em que o elemento genérico, definidor da respectiva classe onomástica, 

contivesse a suficiente explicitação de sua substância ou a clareza lógica 

para justificar a escolha, em uma linha de comando virtual. Assim, por 

exemplo, nomes cuja origem revelasse uma filiação a elementos vegetais ou 

minerais foram denominados fitotopônimos e litotopônimos, 

respectivamente. O primeiro membro do sintagma teria por finalidade definir 

a classe genérica e, o segundo, a procedência do campo de estudo especifico. 

O modelo taxeonômico que se elaborou deve, portanto, ser interpretado 

como um instrumento de trabalho que possibilitará, provavelmente, a 

aferição objetiva das causas motivadoras dos designativos geográficos, de 

maneira a satisfazer as demandas da pesquisa (Dick, 1990, p. 24).  

 

Estruturado em vinte e sete taxes explicativas ou categoremas toponímicos, o modelo 

de classificação taxonômica de Dick (1990), que analisa o signo toponímico quanto ao caráter 

motivacional, é dividido em duas categorias: onze de natureza física e dezesseis de natureza 

antropocultural. 

As onze taxonomias de natureza física estão classificadas da seguinte forma: 

 

1. Astrotopônimos: topônimos que se referem aos corpos celestes. 

2. Cardinotopônimos: topônimos referentes às posições geográficas. 

3. Cromotopônimos: topônimos relativos à escala cromática. 

4. Dimensiotopônimos: topônimos referentes às características dimensionais dos 

acidentes geográficos, como extensão, comprimento, largura, espessura, altura, profundidade. 

5. Fitotopônimos: topônimos originados de nomes de vegetais. 
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6. Geomorfotopônimos: topônimos referentes às formas topográficas, elevações ou 

depressões do terreno. 

7. Hidrotopônimos: topônimos originados de acidentes hidrográficos. 

8. Litotopônimos: topônimos originados de nomes de minerais e de nomes relativos à 

constituição do solo. 

9. Meteorotopônimos: topônimos relativos a fenômenos atmosféricos. 

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

11. Zootopônimos: topônimos de índole animal. 

 

As dezesseis taxonomias de natureza antropocultural classificam-se em: 

 

1. Animotopônimo ou Nootopônimo: motivação abrange áreas do psiquismo humano; 

2. Antropotopônimos: nomes de lugares a partir de nomes de pessoas; 

3. Axiotopônimos: antropotopônimo acrescido de título; 

4. Corotopônimos: referente a espaços territoriais, como região, territórios, província; 

5. Cronotopônimos: indicativos cronológicos; 

6. Dirrematopônimo: são sintagmas toponímicos que derivam de expressões 

cristalizadas; 

7. Ecotopônimos: referente à habitação em geral; 

8. Ergotopônimos: referente à cultura material do homem; 

9. Etnotopônimos: referente a grupos étnicos, tribos, isolados ou não; 

10. Hierotopônimos: nomes de lugares de origem religiosa. Apresenta duas divisões: 

Hagiotopônimos (santos e santas da religião católica) e Mitotopônimos (referentes a 

entidadesmitológicas). 

11. Historiotopônimos: referente a fatos ou personalidades históricas; 

12. Hodotopônimos: referente às vias rural e urbana; 

13. Numerotopônimos: relativos a numerais; 

14. Poliotopônimos: Referem-se aos aglomerados populacionais como vilas, cidades; 

15. Sociotopônimos: sobre atividades profissionais, locais de trabalho e pontos de reunião; 

16. Somatopônimos: referente às partes do corpo humano ou do animal. 
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3.1 METODOLOGIA 

 

Para a pesquisa, foi necessário, primeiramente, ler os 50 causos do livro Bahia 

Humorística: causos sertanejos de Eulálio Motta (BARREIROS, 2016), identificando e 

contabilizando o número de topônimos presentes nos causos (Cf. Quadro 2), e indicando a 

frequência que apareciam em cada um deles. Em seguida, delimitou-se os topônimos a serem 

analisados nesta pesquisa, ou seja, os topônimos que se relacionam com o contexto da escrita 

dos causos, totalizando 18 topônimos (Cf. Quadro 3). 

Como aporte teórico para elaboração da pesquisa, foram estudados teóricos como 

Barreiros (2016); Brandão (2015); Seabra (2004); Dick (1990;1992); Correia (2017), entre 

outros, os quais escreveram sobre o tema em questão e a partir daí iniciou-se a análise, 

efetivamente, dos topônimos selecionados.  

 

Nossa pesquisa tem como propósito buscar dos referidos topônimos: 

 

 Informações gerais e dados históricos;  

 Consultar dados do IBGE; 

 Descrever os topônimos em fichas lexicográfico-toponímicas, dispondo-os em 

classes, conforme a classificação taxonômica proposta por Dick (1992); 

 A ficha usada no projeto é voltada para o estudo toponímico em documentos e 

em si tratando dos causos, que é um gênero de texto que tem algumas 

peculiaridades, essas tiveram assim, um tratamento específico. Desse modo, 

alguns elementos presentes em fichas lexicográfico-toponímicas padrão não 

serão utilizados como, por exemplo, os nomes do pesquisador e do revisor, 

fonte e data de coleta. Os demais elementos foram mantidos ou adaptados de 

acordo com os resultados da pesquisa. 

 

Após a coleta dos dados, foi feita uma investigação sobre os topônimos selecionados, 

com o intuito de estudar e levantar dados sobre cada um deles. Para esse estudo e 

levantamento de dados, adotaremos o modelo de ficha lexicográfico-toponímica descrito. 

Esse modelo foi elaborado no projeto de pesquisa Estudos lexicais no acervo de Eulálio 

Motta (CONSEPE-UEFS 137/2017). 
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Quadro 1 – Modelo de ficha lexicográfico-toponímica 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO:  

TERMO GENÉRICO: O que é nomeado.  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. 

FONTES: (  ) Oral    (   ) Documental 

Especifica as fontes, indicando as referências. 

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

Fonte: Modelo adotado pelo projeto de pesquisa Estudos lexicais no acervo de Eulálio Motta (CONSEPE-UEFS 

137/2017). 

 

3.2 DELIMITAÇÃO DO CORPUS 
 

 Foram encontrados nos 50 causos sertanejos presentes no livro Bahia Humorística: 

causos sertanejos de Eulálio Motta (BARREIROS, 2016), 38 topônimos (26 de natureza 

humana e 12 de natureza física).  

 

Quadro 2 - Relação dos topônimos inventariados nos causos sertanejos de Eulálio Motta 

CAUSOS PÁGINA TOPÔNIMOS 
N° DE 

OCORRÊNCIAS 

Professor Francelino p. 79 
Brasil 

Bahia 

1 

2 

Vida Sertaneja II p. 82 
Monte Alegue 

Feira de Sant’Ana 

4 

2 

Novidade p. 84 

Mundo Novo 

Serra de Itiuba 

Jacobina 

1 

1 

1 

Uma que não sabia o sinônimo 

de marruá... 
p. 88 Canabrava 1 

Na Colheita do café p. 89 

Canabrava 

Tanquim 

Pé do Morro 

Laguinha 

2 

2 

1 

1 

“Isto” p.93 Alto Bonito 1 

Azul de Metileno I p.95 

São Paulo 

Mundo Novo 

França 

1 

1 

1 
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Chove não chove p.97 

Lagoa do Milho 

Alto Bonito 

Orobó 

1 

2 

1 

Sertão Triste p.101 São José 1 

Quem casou... p.103 
Candeal 

Alto Bonito 

1 

1 

Mundonovenses... p.104 Mundo Novo 1 

Do Coronel p. 108 Mundo Novo 1 

O Matadouro p.109 Mundo Novo 1 

Lampeão p.116 
Fazenda Riacho do Ouro 

Morro Alto 

1 

1 

Inferno p.117 

Mundo Novo 

Brasil 

Rio Capivary 

Cachoeira 

Santo Amaro 

São Félix 

S. Salvador 

Mundo Novo 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

Mercado p.121 Mundo Novo 1 

Como é o Partidarismo no 

Sestão... 
p.123 Mundo Novo 1 

Lama p.124 Mundo Novo 1 

Tiradentes p.126 

Rio de Janeiro 

Bahia 

Miná Gerá 

1 

1 

1 

Conversando com Sinhá 

Constança 
p. 128 Mucambo 4 

Coronel Salú p.130 

Mundo Novo 

Bahia 

França 

1 

1 

1 

Um valente medroso p.132 
Djalma Dutra 

Morro do Chapeo 

1 

1 

O exemplo de Adão p.135 

Fazenda Ipoeirinha 

Fazenda Vaca Parida 

Canabrava 

2 

3 

2 

Ratos do deabo p.137 
Arraial de Alto Bonito 

Mont’Alegue 

1 

1 

Azul de Metileno II p.138 Arraial de Alto Bonito 1 

Excursões a Serra dos Cristaes p. 140 

Serra dos Cristaes 

Alto Bonito 

Serra de Palmeirinha 

Brasi 

Brasí 

Brasil 

Fasenda Morro Alto 

Arraial de Palmeirinha 

rio de Jacoípe 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

A “Lira Mundonovense” p.146 Mundo Novo 1 

Falar Difícil p.148 
Monte Alegre 

Mundo Novo 

1 

5 

Madrugador p.150 Mundo Novo 1 

Sinhá Cristina p.154 Lagôa Redonda 1 

Sedenho p.156 Djalma Dutra 1 
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Dia de feira no arraial de Itabira p.158 Itabira 1 

Itabira I p.159 Itabira 1 

Itabira II p.160 Itabira 1 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Nesta pesquisa foram selecionados dezoito topônimos para estudo, sendo esses os que 

mais estreitamente se relacionam ao contexto da escrita dos causos sertanejos de Eulálio 

Motta, a saber: Pé do Morro, Feira de Sant’Ana / Feira de Santana, Mundo Novo, Orobó, Alto 

Bonito / Arraial do Alto Bonito, França, Fazenda Ipoeirinha, Fazenda Vaca Parida, Fazenda 

Riacho do Ouro, Morro Alto / Fazenda Morro Alto, Monte Alegue / Mont’Alegue / Monte 

Alegre, Laguinha, Lagoa do Milho, Serra de Itiuba, rio Capivary, Serra dos Cristaes, Serra de 

Palmeirinha / Palmeirinha e Lagoa Redonda. Alguns desses topônimos por não apresentarem 

registros da motivação dos seus nomes tornou-se inviável uma discussão e estudo nessa 

pesquisa, sendo necessário delimitar os topônimos: Orobó, Serra do Itiúba e Lagoa Redonda. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Alguns topônimos presentes na seleção de estudo dessa pesquisa, como mencionado 

no Quadro 3, foram estudados em outros trabalhos, como no caso dos topônimos Monte 

Alegre e Mundo Novo, que se encontra no trabalho monográfico intitulado Estudo 

toponomástico nos textos de Eulálio Motta publicados no jornal Mundo Novo (SANTIAGO, 

2018, p. 62-65). Assim como o estudo do topônimo Feira de Santana, que se encontra na 

dissertação intitulada Bahia de todos os cantos e recantos: marcas identitárias e culturais na 

toponímia da Bahia (CORREIA, 2017, p. 130). As respectivas fichas lexicográficas estão nos 

Anexos deste trabalho.  
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4.1 FICHAS LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICAS  

 

4.1.1 Orobó 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 01 

TERMO GENÉRICO: n/c TOPÔNIMO: Orobó 

TIPO DE ACIDENTE: Humano/Município  LOCALIZAÇÃO: Itaberaba - BA 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Etnotopônimo 

ORIGEM: Tupi-Guarani. ... “cujo significado de “ouro bom” é tradição oral”. (BIBLIOTECA IBGE, ITABERA/BAHIA) 

HISTÓRICO: Nossa Senhora do Rosário ~ Freguesia de Nossa Senhora do Rosário do Orobó ~ Arraial de Orobó > Vila de Orobó > Orobó > Itaberaba.  

INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: Em 1806, houve compra ao capitão-mor Manoel Rodrigues Cajado, da fazenda “São Simão”, a qual em 1809 

passou a Antônio de Figueiredo Mascarenhas que, no centro da sua propriedade, edificou uma casa de oração, consagrada a Nossa Senhora do Rosário, 

local em que hoje se encontra a cidade de Itaberaba. Aí se formou povoação em tôrno da capela e, em 1817, já era um arraial – Orobó – pertencente ao 

município de Cachoeira. Ao povoado que se formou e cresceu em razão da capela, foram dadas honras de paróquia pela Resolução provincial número 

195, de 18 de maio de 1843, com a denominação de freguesia de Nossa Senhora do Rosário do Orobó, “antes no âmbito da Freguesia de Santana do 

Camisão”, ficando, por êste ato, criado o distrito de paz. Foi o arraial de Orobó elevado à categoria de vila pela Resolução provincial número 1715, de 26 

de março de 1877, que criou o município do mesmo nome, com território desmembrado do de Camisão, sendo instalado a 30 de junho daquele ano. A vila 

de Orobó foi elevada à categoria de cidade com o nome de Itaberaba, pela Lei estadual número 176, de 25 de junho de 1897, topônimo que se estendeu ao 

município. 

CONTEXTO:  
“Taí, gente! Taí! Esse home isperano chuva do nacente! Quá, meu véio, pode inborcá seu pote! Indêrna de pequena que eu vejo dizê: Inveno de riba, 

trovada de baixo e palavra de homê do orobó, é tudo uma coisa só!” (Chove não chove, pg.99). 
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IMAGENS:  

 
   Fig. 1 - Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário: Itaberaba, BA – 1955 

Fonte: IBGE  

 

   
Fig. 2 - Praça J. J. Seabra: Itaberaba, BA – 1957  

Fonte: IBGE  

. 
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4.1.2 Serra do Itiúba 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 02 

TERMO GENÉRICO: Serra 

 
TOPÔNIMO: Itiúba 

TIPO DE ACIDENTE: Física/Serra 

 
LOCALIZAÇÃO: Itiúba-BA 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Geomorfotopônimos 

 

ORIGEM:  Quanto à origem do belo nome da serra, de que se originou o topônimo, há opiniões controvertidas: uns pretendem que se tenha 

derivado da expressão tupi-guarani: tu-yba, que significa "abelha dourada" (cf. Teodoro Sampaio), de onde a corruptela Itiúba; outros, todavia, 

opinam que o têrmo provém da palavra itaúba, que, em indígena, significa "água da pedra". (IBGE, 1958) 

HISTÓRICO: 
n/e 

INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS:  
n/e 

CONTEXTO:  
“De volta da roça, entrei em casa, alegre, exibindo a joia. E, nova surpresa: - disseram-me que a quadrinha é mais velha do que a serra de 

Itiuba... E me recitaram duas variantes: ...” (Novidade, p.86). 

 

 

FONTES: (   ) Oral    ( x ) Documental 

BARREIROS, Liliane Lemos Santana. Bahia humorística: causos sertanejos de Eulálio Motta. Feira de Santana: UEFS, 2016. 

IBGE. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. v. XX/XXI. Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do IBGE, 1958. 

ITIÚBA: HISTÓRICO. Disponível em: http://itiuba.info/ongserradeitiuba/index.php/itiuba-historico/. Acesso em 24 abr. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://itiuba.info/ongserradeitiuba/index.php/itiuba-historico/
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IMAGENS: 

           
         Fig. 3 - D. Iaiá Bebé - A Fundadora da cidade                                                               Fig. 4 - Itiúba – BA 

                Fonte: ongserradeitiuba (2017)                                                                                  Fonte: google.maps 

 
Fig. 5 - Prefeitura Municipal: Itiúba, BA - 1957 

 Fonte: IBGE 
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Fig. 6 - Estação ferroviária de Itiúba - 1928                                                                    Fig. 7 - Praça dos Vaqueiros: Itiúba, BA - [19--] 

Fonte: Robério Azeredo (2008-2013)                                                                                                       Fonte: IBGE 

 
Fig. 7 - Itiúba de 1936 

Fonte: cangaconabahia.blogspot (2012) 
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4.1.3 Lagoa Redonda 

FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA NÚMERO: 03 

TERMO GENÉRICO: n/c TOPÔNIMO: Lagoa Redonda 

TIPO DE ACIDENTE: Física  LOCALIZAÇÃO: Itapicuru-Ba 

TAXONOMIA DO TOPÔNIMO: Hidrotopônimos. 

ORIGEM: n/e 

 

HISTÓRICO: Povoado Lagoa Redonda 

 

INFORMAÇÕES ENCICLOPÉDICAS: O povoado Lagoa Redonda, município de Itapicuru-Ba, foi fundado há aproximadamente 200 anos; A 

comunidade está situada às margens do Rio Real.  As atividades econômicas desenvolvidas no passado eram: Plantações, fabricações de calçados e 

vários curtumes. Em 1930, a pequena capela já existia como um centro religioso católico. Foi reformada em 29 de junho de 1983 no paroquiado do 

Padre Justino. 

 

CONTEXTO: “Queixava da “curadeira” Minervina, moradora na “Lagoa Redonda”, que não soube dar geito á doença da Maria, sua irmã.” 

(Sinhá Cristina, p.154) 

 

 

FONTES: (  ) Oral    ( X ) Documental 

História do Povoado Lagoa Redonda – Vida e Cultura. Disponível em:<http://www.portalsergipano.com/2018/03/historia-do-povoado-lagoa-

redonda-vida.html. Acesso em 26 abr. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalsergipano.com/2018/03/historia-do-povoado-lagoa-redonda-vida.html
http://www.portalsergipano.com/2018/03/historia-do-povoado-lagoa-redonda-vida.html
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IMAGENS:  

 

 
 Fig. 8 – Povoado de Lagoa Redonda 

Fonte: Portal Sergipano (2018) 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-JV7KI3RYmzw/WrgfBK90YCI/AAAAAAAAB3I/gHCbGFrf1lYlmZFSphlun53JEfeG9YoJQCLcBGAs/s1600/capture-20180324-191125.png
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4.2 ANALISANDO OS DADOS 

 

Dos 18 topônimos que constituem o corpus da pesquisa (Cf. Quadro 3) prevalecem as 

taxes de natureza humana (10 taxes) enquanto as outras 08 taxes são de natureza física. 

Desses topônimos, alguns não apresentam registros da motivação dos seus nomes e por isso 

foi inviável uma discussão e estudo dos mesmos nessa pesquisa, sendo assim, delimitou-se a 

estudo, os topônimos: Orobó, Itiúba e Lagoa Redonda. 

 O topônimo Orobó sofreu modificações ao longo do tempo, resultando em casos de 

toponímia paralela e substituição total: Nossa Senhora do Rosário ~ Freguesia de Nossa 

Senhora do Rosário do Orobó ~ Arraial de Orobó > Vila de Orobó > Orobó > Itaberaba. 

Orobó tem origem no Tupi-guarani, cujo significado é “ouro bom” e classifica-se como um 

etnotopônimo.  As imagens, 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. 

 Serra da Itiúba, deu origem ao topônimo Itiúba e tem opiniões controvérsias a respeito 

da sua origem. Para uns é originado do tupi-guarani tu-vba que significa “abelha dourada” e 

para outros sua origem é indígena, que vem do termo Itiúba e significa “água da pedra”. Não 

sofreu modificações em sua motivação toponímica ao longo do tempo, assim como, o 

topônimo Lagoa Redonda. Classificação taxonômica, respectivamente: Geomorfotopônimo e 

Hidrotopônimo.  Nas imagens a fundadora da cidade de Itiúba e mapa e visão ampliada do 

Povoado de Lagoa Redonda. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o intuito de alcançar o objetivo geral dessa pesquisa, que foi inventariar e estudar 

o vocabulário toponímico nos causos sertanejos de Eulálio Motta, presentes no livro Bahia 

Humorística: causos sertanejos de Eulálio Motta (BARREIROS, 2016), utilizando as fichas 

lexicográfico-toponímicas, foram lidos os 50 causos que os compunham e elencados o 

número de ocorrências em cada causo e por conseguinte delimitados os topônimos para 

estudo nessa pesquisa. 18 topônimos foram selecionados para estudo, sendo que esses estão 

mais centralizados no contexto da escrita dos causos. 12 desses topônimos não apresentam 

registros da sua motivação toponímica e por essa razão, apenas três foram estudados nessa 

pesquisa (Orobó, Serra do Itiúba e Lagoa Redonda). Os outros três topônimos apresentados 

(Monte Alegre, Mundo Novo e Feira de Santana) estão presentes no trabalho de outros 

autores que estudaram o tema. Para um estudo mais aprofundado, uma visita à cidade de 

Mundo Novo seria de importância fundamental e nessa pesquisa tornou-se inviável deixando 

a pesquisa dos 12 topônimos como esboço para projetos futuros.  

Dos três topônimos analisados observou-se as mudanças que ocorrem nos sintagmas 

toponímicos ao longo do tempo. A inserção das imagens nas fichas lexicográfico-toponímicas 

é de grande importância para a valorização da documentação não literária, já que esta passa a 

ser apresentada dentro de um contexto, ao mesmo tempo que torna a edição mais rica de 

recursos. 
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ANEXO A - FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA DE MUNDO NOVO  

 

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 CORREIA, 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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IMAGENS:  
   Figura 29 - Rua de Mairi (s/d)                                                                            Figura 30 - Praça da J. J. Seabra em Mairi (s/d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Agmar Rios Notícias (2018).                                                                                Fonte: Agmar Rios Notícias (2018). 

 

 

Fonte: Santiago (2018, p. 62-65). 
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ANEXO B - FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA DE MONTE ALEGRE 
 

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 CORREIRA, 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 CORREIA, 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. 

 

Fonte: Santiago (2018, p. 62-65). 
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ANEXO C - FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA DE FEIRA DE SANTANA 

 

 
Fonte: Correia (2017, p. 130). 


