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Este estudo contempla parte do trabalho de Dissertação Geo-
morfotopônimos históricos, uma vez que a pesquisa esteja em andamen-
to. Realizada pelo Programa de Pós-graduação em estudos Linguísticos 
(FALE-UFMG), a dissertação é um desdobramento do “Projeto Registros 
Cartográficos Históricos: Revelando o Patrimônio Toponímico de Minas 
Gerais do Período Colonial ao Joanino”, realizado entre 2014 e 2016, no 
Centro de Referência em Cartografia Histórica (CRCH/UFMG), coorde-
nado pela Profª Maria Cândida Trindade Costa de Seabra e coorientado 
pela Profª Márcia Maria Duarte dos Santos. O Projeto mencionado possi-
bilitou a coleta de topônimos em documentos cartográficos que com-
põem as Comarcas da Capitania de Minas Gerais no século XVIII e iní-
cio do XIX. O procedimento teórico-metodológico proposto por Dick 
(1990, a, b) foi usado para classificar os topônimos em taxonomias de 
acordo com os principais fatores motivacionais. A análise dos dados 
permitiu criar um banco de dados que organiza e sistematiza os topôni-
mos coletados. O trabalho de dissertação objetiva, portanto, analisar, 
quantitativa e qualitativamente, os geomorfotopônimos (topônimos rela-
cionados aos aspectos topográficos) coletados do banco de dados do 
projeto citado, evidenciando os aspectos produtivos dessa taxe. Para 
realizar o estudo fichas lexicográficas são usadas, que compreendem o 
procedimento metodológico desenvolvido por Dick (1990) e adaptado 
para o estudo, possibilitando organizar os topônimos coletados e explici-
tar informações geográficas, linguísticas e enciclopédicas. Os resultados 
parciais obtidos até a atual fase de desenvolvimento da pesquisa eviden-
ciam aspectos da geomorfotoponímia mineira no período colonial e joa-
nino que, por meio de uma perspectiva diacrônica, revelam a evolução 
dos geomorfotopônimos, assim como indicam a mudança ou permanên-
cia dos topônimos no território atual. A análise possibilita averiguar a 
relação dos topônimos com o ambiente inserido no contexto histórico 
estudado, revelando um patrimônio linguístico que contribui à memória 
histórica e cultural de Minas Gerais. 
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