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Esta comunicação corresponde ao recorte da Dissertação intitulada
“Geomorfotopônimos históricos”, defendida na Faculdade de Letras da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em 2019. Partindo da
Onomástica, em especial, a Toponímia, o trabalho objetivou estudar os
geomorfotopônimos históricos de Minas Gerais: nomes de lugares que
apresentam como fator motivacional aspectos relacionados ao relevo, de
acordo com a classificação toponímica proposta por Dick (1990b, p. 314). Desse modo, o corpus toponímico do trabalho foi constituído por
geomorfotopônimos coletados em 15 mapas históricos de Minas Gerais
que foram produzidos nos Setecentos e Oitocentos Colonial e Joanino.
Utilizou-se Santos, Seabra e Costa (2017) como fonte de informações
para se ter acesso ao banco de dados e realizar a coleta de 101 ocorrências de geomorfotopônimos. Os dados foram organizados em fichas
lexicográficas, de acordo com o procedimento teórico e metodológico
desenvolvido por Dick (1990b, p. 31-4). A análise quantitativa do corpus
toponímico revelou, entre outros resultados, maior predominância de
topônimos formados pelo designativo geográfico “morro”, que correspondeu a 30 ocorrências. Por meio dos pressupostos teóricos de Dick
(1990 a, b) e Seabra (2004; 2006), sobre a motivação toponímica, notouse estreita relação entre os topônimos estudados e o ambiente nomeado.
A presença dos “morros” é verossímil ao contexto em que os mapas
utilizados para realizar a pesquisa foram produzidos, caracterizado pelo
interesse em conhecer e povoar o território mineiro. Nesse cenário, portanto, “os morros eram, muitas vezes, importantes referências nas rotas e
caminhos que abriam” (GOMES, 2019, p. 170). Desse modo, a proposta
desta comunicação é apresentar a presença dos traços topográficos associados ao relevo, em particular, compostos pelo termo “morro”, na nomeação de lugares em Minas Gerais, nos Setecentos e Oitocentos Colonial e Joanino, e contar um pouco sobre a história de Minas Gerais por
meio da toponímia.
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