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A Toponímia é o estudo dos nomes dados ao espaço habitado pelo 
ser humano. A palavra é derivada dos termos gregos qrpos (tópos), 
lugar, e wnoma; (ônoma), nome, literalmente, o nome de um lugar. 
Dorion (2003) salienta que a toponímia, assim como as outras ciências 
humanas, se inscreve em uma dupla dimensão: a do espaço, chamada 
também de “função toponímica” e a do tempo, que pode ser compreendi-
da como “a memória toponímica”. Assim, a toponímia tem uma relação 
especial com a geografia, já que os nomes de lugar constituem o vocabu-
lário próprio desta ciência, e com a história, tendo em vista que os topô-
nimos constituem o testemunho através do tempo da relação entre o ho-
mem e o espaço. Deste modo, este trabalho, que está dedicado ao estudo 
do topônimo Aiuruoca e de todas as suas variantes desde uma perspecti-
va diacrônica, ficou dividido em três seções. Na primeira delas, proceder-
se-á realizar um estudo histórico do nome, tendo como fonte documental 
os registros encontrados em cartas e mapas antigos para observar as vari-
ações e as evoluções ocorridas no uso do topônimo. Depois, com base no 
referencial teórico sobre a motivação toponímica de Dick (1992) iremos 
verificar a procedência etimológica do topônimo e as explicações dadas 
pelos estudiosos com relação a seu significado. Na última das partes es-
tabelecer-se-á uma amostra do uso deste topônimo pelos Viajantes Natu-
ralistas (Séculos XVI a XIX) que visitaram esta cidade do Sul de Minas, 
visando mostrar a maneira como eles registraram o mesmo. A metodolo-
gia desta pesquisa está fundamentada na orientação do Atlas Toponímico 
do Brasil proposto por Dick (1992), e que visa resgatar, no estudo dos 
topônimos, a intenção primitiva do nomeador e as influências ocorridas 
dentro do processo designativo. 


