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A Toponímia, na área dos estudos da Linguística, tem como 

escopo o estudo dos nomes de lugares, baseia-se, entre outros aspectos, 

na etimologia e nos dados semânticos dos nomes próprios de lugares 

(elementos físicos e humanos), ao passo que a Geografia Cultural pode 

ser compreendida como o campo da geografia humana que estuda os 

produtos e as normas culturais e suas variações, através dos espaços e 

dos lugares. Desse modo, apropria-se das manifestações culturais 

ocorridas em um dado lugar: crenças, danças, mitos e lendas. No que diz 

respeito à Geografia Cultural, ela rompeu o padrão de um saber 

supostamente neutro nos estudos geográficos e proporcionou uma visão 

social e atuante em um mundo cada vez mais dominado pela 

globalização dos mercados, pelas mudanças nas relações de trabalho e 

pela urgência das questões ambientais e etnoculturais. Compreendemos, 

em linhas gerais, um ponto em comum entre essas duas áreas: o lugar 

como uma singularidade, mais particularmente, o nome de lugar. É 

fundamental compreender esses nomes a partir dos diferentes 

significados, olhares e áreas de atuação, pois, por se organizarem de 

maneira dinâmica, constantemente (re)inventam-se no tempo e no 

espaço, sobrepondo-se a valores socioculturais, identitários, econômicos, 

políticos e religiosos. No nosso entender, reconhecemos o nome de lugar 

como sendo um patrimônio linguístico e cultural, testemunho de uma 

comunidade. Materializado e corporificado, ele é um produto e o reflexo 

social e cultural da cosmovisão de um grupo. Considerando a 

interdisciplinaridade que envolve as áreas da Toponímia e da Geografia 

Cultural, este trabalho parte da seguinte problematização: de que forma 

um software, de caráter pedagógico, partindo de informações adicionais a 

respeito de elementos físicos e humanos do estado do Tocantins, pode 

valorizar e fomentar a ampliação do leque de conhecimentos acerca dos 

nomes de lugares do estado do Tocantins? A proposta deste estudo é 

identificar de que modo essas áreas se articulam/interseccionam, 

especialmente, quanto à possibilidade de implementação de um software 

pedagógico, com foco na educação básica. Esse diálogo investigativo, de 

natureza qualitativa, de caráter bibliográfico e documental, intenciona 
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substituir um pensamento “(...) disjuntivo e redutor por um pensamento 

complexo, no sentido originário do termo complexus: o que é tecido 

junto? (MORIN, 2003, p. 89). Para realizar essa discussão, servirão de 

suporte teórico-metodológico os trabalhos de Dick (1990, 1999, 2014, 

2006) e Andrade (2012, 2015 e 2017) no campo da Toponímia, os 

trabalhos concernentes à interdisciplinaridade e à área da Educação terão 

como apoio Fazenda (2009, 2008, 2001) e Morin (2000, 2003 e 2006). 


