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1 Introdução

Este trabalho apresenta resultados parciais do estudo linguístico que se encontra em
andamento a respeito de nomes de lugar de origem religiosa presentes no léxico toponímico das
doze mesorregiões mineiras.

Orientada pelos princípios da ciência onomástica, a pesquisa está vinculada ao Projeto
ATEMIG – Atlas Toponímico do Estado de Minas Gerais, projeto em desenvolvimento, desde
2005, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a coordenação da
Profª Drª Maria Cândida Trindade Costa de Seabra. Nas etapas já concluídas do projeto, fez-se o
levantamento de todos os nomes de cidades, vilas, povoados, fazendas, rios, córregos, ribeirões,
morros, serras, dentre outros acidentes geográficos dos 853 municípios do estado, documentados
em cartas topográficas – fontes do IBGE, com escalas que variam de 1: 50.000 a 1: 250.000.
Obteve-se, então, um banco de dados constituído de cerca de 85 mil topônimos que estão
classificados de acordo com a origem e o padrão motivador.

Desse modo, dando continuidade ao andamento do projeto e com o objetivo de contribuir
com o detalhamento da realidade toponímica de Minas Gerais, apresentamos, neste trabalho, a
distribuição, em território mineiro, do topônimo Bom Sucesso ~ Bonsucesso que tem sua origem
na invocação à Virgem Maria sob o título de Nossa Senhora do Bom Sucesso.

2. Pressupostos teóricos

Dentre os estudos da linguagem, os estudos do léxico representam a área que mais bem
reflete a realidade linguística e sociocultural de uma comunidade. É, pois, pela palavra que todo
conhecimento adquirido em várias áreas do saber é acumulado ao longo da história de um povo e
é transmitido às gerações seguintes. Assim, como elemento modelador da cultura, o estudo do
léxico possibilita compreender os conceitos e os eventos da vida cotidiana.

Segundo Finatto et al. (2004), dentre as várias formas de se estudar o léxico de uma
língua, destacam-se as ciências do léxico: a Lexicologia, que é o estudo científico do léxico; a
Lexicografia e a Terminologia, que estudam o léxico com fins aplicados a fim de identificar e
estabelecer o léxico ou os subconjuntos léxicos das línguas para organizá-las em dicionários
gerais e dicionários especializados, respectivamente.

Integrada à Lexicologia, tem-se a Onomástica, ciência que se ocupa do estudo dos nomes
próprios em geral, dividida em duas subáreas: a Antroponímia e a Toponímia. À primeira,
correspondem os estudos dos nomes próprios das pessoas, sejam prenomes ou sobrenomes, tendo
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grande relevância para a história política, cultural, das instituições e das mentalidades. A
segunda, foco deste trabalho, diz respeito aos nomes próprios de lugar. Ambas são reconhecidas
como meios importantes de investigação linguística e cultural.

O estudo toponímico permite ao pesquisador perceber, através da análise de seu objeto de
estudo – o topônimo –, a realidade na qual o nome está registrado: fatos históricos, aspectos do
ambiente, dos acidentes físicos e humanos, ideologias e crenças do grupo denominador.

Assim:

Exercendo na Toponímia a função de distinguir os acidentes geográficos
na medida em que delimitam uma área da superfície terrestre e lhes
conferem características específicas, os topônimos se apresentam, da
mesma maneira que os antropônimos, como importantes fatores de
comunicação, permitindo, de modo plausível, a referência da entidade por
eles designada. Verdadeiros “testemunhos históricos” de fato e
ocorrências registrados nos mais diversos momentos da vida de uma
população, encerram, em si, um valor que transcende ao próprio ato da
nomeação: se a Toponímia situa-se como a crônica de um povo, gravando
o presente para o conhecimento das gerações futuras, o topônimo é o
instrumento dessa projeção temporal. Chega, muitas vezes, a se espalhar
além de seu foco originário, dilatando, consequentemente, as fronteiras
políticas, e criando raízes em sítios distantes. Torna-se, pois, a
reminiscência de um passado talvez esquecido, não fora a sua presença
dinâmica. (Dick 1990: 21-22)

Desse modo, a Toponímia, como uma das faces da Onomástica, revela-se de grande
relevância para o conhecimento dos aspectos históricos e socioculturais de um povo.

3. Toponímia e religiosidade: a devoção a Nossa Senhora do Bom Sucesso

A devoção a Maria, Mãe de Jesus Cristo, é uma componente essencial do culto cristão.
Conforme Dias (1987: 227), ainda que “a vertente evangélico-protestante procure apoucar o
papel de Maria quer na religião popular quer na teologia, as vertentes católica e ortodoxa, pelo
contrário, exaltam e glorificam o seu papel como mãe dos cristãos, a quem chamam,
gostosamente, Nossa Senhora.”

De acordo com o autor, a Idade Média (séculos V a XV) fez que a devoção à Virgem
Maria invadisse toda a piedade cristã, desde a liturgia às artes e literatura. Desdobraram-se as
festas do calendário litúrgico e da denominação “Santa Maria” surgiram múltiplas invocações a
Nossa Senhora, fomentando, assim, a construção de catedrais, igrejas e capelas a ela dedicadas.

O período compreendido entre os séculos XVI e XVIII, ou Idade Moderna, caracteriza-se,
por outro lado, em decorrência do Protestantismo, pela ridicularização das práticas devocionais
ao culto de Maria. A reação católica foi, diante disso, incrementar ainda mais o culto e a devoção
à Nossa Senhora, criando festas como a do Rosário, a das Mercês, a do nome de Maria,
instituindo com o papa Clemente VIII a prática de coroar, como sinal de realeza, as imagens de
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Maria e de a proclamar rainha de diversos países, como França, Espanha e Portugal, propagando
a reza do rosário e do terço.

Ressalta-se que a devoção mariana atinge seu auge a partir do século XIX, quando as
devoções anteriores a Nossa Senhora se tornam mais intensas.

A Idade Contemporânea (sécs. XIX e XX) atingiu o auge da devoção
mariana. Retomou e aumentou as anteriores devoções a Nossa Senhora e
respectivas invocações; criou os meses de Maria e do Rosário, renovou as
confrarias do Rosário, favoreceu as congregações e pias associações
marianas, acrescentou novas festas como a do Imaculado Coração de
Maria, a de Maria Auxiliadora, a de Maria Medianeira de todas as graças
e da Maternidade Divina .de Maria; fez surgir novas congregações
religiosas sob a invocação de Maria: os missionários Filhos do Imaculado
Coração de Maria, os oblatos de Maria Imaculada, os Mâíinistas, os
Maristas, as Servas de Maria. Mas, acima de tudo, o nosso tempo é a era
privilegiada das grandes aparições de Maria: Rue Du Bac, Paris, 1839; La
Salete (1846), Lourdes (1858) e Fátima (1917) que fazem recrudescer o
fenómeno das peregrinações. A definição do Dogma da Imaculada
Conceição (8/XII/1854) e da Assunção de Maria ao céu (1/XI/ 1950) são
dois marcos do clímax teológico que consagrou o fervor devocional do
nosso tempo. (Dias 1987: 229)

Nesse campo devocional a Nossa Senhora, Portugal, país predominantemente católico,
apresenta uma história secular e glorificante que começou logo nos primórdios da Nacionalidade
e se sedimentou e alargou, sobretudo a partir do século XVI, se deu o descobrimento do Brasil.
Nesse período,

várias efígies da Mãe de Deus inspiradas ou copiadas das obras de seus
mestres chegaram ao nosso país trazidas por marinheiros ou
colonizadores lusitanos, que espalham o culto das invocações em moda
ou das padroeiras de suas províncias ou cidades natais. Além da Senhora
da Esperança que veio na nau de Pedro Álvares e da Senhora da Glória,
que consta ter chegado à Terra de Santa Cruz em 1503, muitas outras
como as do Ó, do Monte, da Luz, da Graça, da Espada, ornamentaram os
altares dos mais antigos templos coloniais. (Megale 2001: 18)

Megale (2001), em sua obra “As invocações da Virgem Maria no Brasil, apresenta 123
títulos de Nossa Senhora e afirma que, em princípio, as invocações marianas podem ser de
origem Litúrgica, Histórica e Popular. Segundo ela, as invocações litúrgicas foram criadas pela
Igreja e são relacionadas à liturgia católica: Conceição, Ó, Guia, Assunção, Mãe da Igreja, etc. As
históricas, apesar deste termo não ser tomado em sentido rigoroso, referem-se aos títulos criados
durante os vinte séculos de cristianismo e geralmente recebem os nomes dos lugares onde seu
culto foi iniciado. Caravaggio, Guadalupe, Penha de França, Lourdes, Nazaré, Roccio, etc. As de
origem popular, de acordo com a autora, receberam denominações dadas espontaneamente pelos
devotos, conforme os ritos usados ou as necessidades do momento, ex. Carpição, Brotas, Boa
Viagem, Bom Parto, etc. (Megale 2001: 16)
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Dentre as invocações de origem popular está Nossa Senhora do Bom Sucesso, foco deste
trabalho. Inicialmente, a Virgem do Bom Sucesso era invocada para proporcionar aos seus
devotos uma “boa morte”, pois o maior sucesso desejado por todos era uma “hora feliz” seguida
da salvação eterna. Com a finalidade de implorar o seu auxílio nos últimos momentos, foi
iniciada em Portugal, no século XVI, uma ‘irmandade ‘cuja protetora era Nossa Senhora do Bom
Sucesso dos agonizantes. (Megale 2001: 95).

No Brasil, a devoção a essa invocação da Virgem Maria teve início do século XVII, por
volta de 1637, quando veio para o Rio de Janeiro o Miguel Costa, do hábito de São Pedro, muito
devoto da Senhora do Bom Sucesso. Desse modo, não querendo separar-se de sua padroeira, o
sacerdote trouxe consigo uma imagem e colocou-a na capela da Santa Casa de Misericórdia até
que um templo em sua homenagem fosse concluído dois anos depois.

De acordo com Lima Júnior (2008), a invocação de Nossa Senhora com a denominação
de Bom Sucesso aparece em Minas Gerais, no início do século XVII, na primeira fase
bandeirante, isto é, “quando os paulistas começaram a faiscar o ouro que brotava das terras em
profusão alucinante”. (Lima Júnior 2008: 173)

A invocação e a primeira imagem desse título de Nossa Senhora chegaram a Minas Gerais
pelas mãos do Padre João de Faria Fialho, natural da ilha de São Sebastião, mas estabelecido em
Pindamonhagaba-SP, no Vale do  Rio Paraíba, que ficava, à época, no caminho das expedições
traubetanas. Assim, por conta própria, o Padre Faria organizou uma bandeira e tendo descoberto
as ricas jazidas de ouro ao pé da Serra do Itacolomi, que tomaram seu nome, construiu uma
ermida a Senhora do Bom Sucesso em seu arraial.

Nessa perspectiva, seja como padroeira dos bens terrenos ou como protetora nas horas
angustiosas da doença ou da morte, essa invocação a Nossa Senhora, em especial, o seu
determinativo Bom Sucesso é, segundo Machado (1984), topônimo frequente no Brasil e em
Portugal. A esse respeito lê-se em Dick:

Outras expressões registradas toponimicamente podem sugerir uma
inclusão no quadro devocional de Nossa Senhora, e das quais se fixaram
apenas os elementos determinantes. Trata-se de Bom Sucesso (Nossa
Senhora do Bom Sucesso), Bom Conselho (Nossa Senhora do Bom
Conselho), e Boa Morte (Nossa Senhora da Boa Morte), apresentando a
primeira delas, um índice significativo em vários Estados brasileiros, em
contraste com as duas outras... [Grifo nosso] (Dick 1990: 325)

Barbosa (1995), em seu Dicionário Histórico Geográfico de Minas Gerais apresenta o
topônimo Bom Sucesso como um dos nomes bem comuns, em Minas Gerais. Acrescenta ainda
que “seria inútil procurar lenda para justificar a denominação”, já que o topônimo de origem
religiosa “era muito comum em Portugal de onde foi trazido para Minas”. (Barbosa 1995: 55)

4 Procedimentos metodológicos e análise dos dados

Orientado pelos princípios da ciência onomástica, o estudo proposto vincula-se ao Projeto
ATEMIG – Atlas Toponímico do Estado de Minas Gerais, projeto este em desenvolvimento,
desde 2005, na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a coordenação
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da Profª Drª Maria Cândida Trindade Costa de Seabra. Seguindo os pressupostos teórico-
metodológicos propostos pelo francês Dauzat (1926), adaptados à realidade brasileira por Dick
(1990), esse projeto vem realizando o detalhamento e a análise da realidade toponímica de todo o
estado.

Para tanto, constituiu-se um banco de dados a partir do levantamento de todas as
denominações toponímicas referentes aos acidentes geográficos de Minas Gerais, documentados
em cartas topográficas – fontes do IBGE, com escalas que variam de 1: 50.000 a 1: 250.000.

A coleta de dados foi realizada de acordo a divisão proposta pelo IBGE, que recorta o
estado em doze mesorregiões, conforme se ilustra, a seguir: Campo das Vertentes (1), Central
Mineira (2), Jequitinhonha (3), Metropolitana de Belo Horizonte (4), Noroeste de Minas (5),
Norte de Minas (6), Oeste de Minas (7), Sul e Sudoeste de Minas (8), Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba (9), Vale do Mucuri (10), Vale do Rio Doce (11) e Zona da Mata (12).

Figura. 1: Lista de mesorregiões de Minas Gerais1

Foram levantados, então, em cada mesorregião, todos os nomes de cidades, vilas,
povoados, fazendas, rios, córregos, ribeirões, morros, serras, dentre outros acidentes geográficos
– físicos e humanos – dos 853 municípios mineiros, obtendo-se, até o momento, 85.391 nomes de
lugar classificados de acordo com a origem e o padrão motivador.

1 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregioes_de_Minas_Gerais. Acesso em: 15 dez. 2010
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Desse total de topônimos, focalizamos, neste estudo, os designativos relativos à invocação
de Nossa Senhora do Bom Sucesso que, atualmente, está presente em solo mineiro sob as
reduções Bom Sucesso (153)2 e Bonsucesso (32), que aparecem também seguidas de
determinantes, nas seguintes composições sintagmáticas: Bom Sucesso da Cachoeira (5), Bom
Sucesso da Barra do Pará (2), Bom Sucesso de Alfredo Pires (1), Bom Sucesso de Cima (1), Bom
Sucesso de Patos (1), Bom Sucesso do Taperão (1) e Bonsucesso de Arzenir Coelho (1). Trata-se,
pois, de 197 ocorrências distribuídas nas doze mesorregiões mineiras, da seguinte forma:

Tabela 1: Distribuição de Bom Sucesso ~ Bonsucesso nas mesorregiões mineiras

Mesorregião
Hagiotopônimos

Ocorrências Percentual

Campos das Vertentes 2 1%

Central Mineira 19 9,6%

Jequitinhonha 16 8,1%

Metropolitana de Belo Horizonte 21 10,7%

Noroeste de Minas 5 2,5%

Norte de Minas 6 3%

Oeste de Minas 17 8,6%

Sul e Sudoeste de Minas 13 6,7%

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 18 9,1%

Vale do Mucuri 21 10,7%

Vale do Rio Doce 13 6,7%

Zona da Mata 46 23,3%

Total de hagiotopônimos em Minas Gerais 197 100%

2 O número entre parênteses indica a quantidade de ocorrências do topônimo mencionado.
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Gráfico 1: Distribuição dos topônimos nas mesorregiões mineiras

Ao observar os dados mostrados na tabela e no gráfico acima, verifica-se que o topônimo
sob análise mostrou-se mais frequente, em primeiro lugar, na Zona da Mata com 23,3% das
ocorrências totais. Situada à porção sudeste de Minas Gerais, essa mesorregião encontra-se
próxima à divisa dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo e, no auge da produção
aurífera, teve significativa importância, constituindo um verdadeiro celeiro de abastecimento para
as áreas mineradas.

A diferença de ocorrência dessas denominações toponímicas nas outras mesorregiões
mineiras chega a ser de mais de 12% em relação à Zona da Mata. Nas mesorregiões
Metropolitana de Belo Horizonte e Vale do Mucuri, por exemplo, tem-se, em cada uma delas,
apenas 10,7 % do total de ocorrências. Na sequência, estão as mesorregiões Central Mineira e
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba com 9,6% e 9,1%, respectivamente. Destaca-se, por outro
lado, a baixa incidência desses topônimos no Norte, Noroeste de Minas e Campo das Vertentes,
respectivamente, com 3%, 2,5% e 1% de ocorrências. Acreditamos, pois, que essa distribuição
variável relaciona-se diretamente a questões socioculturais que permearam o processo de
povoamento de cada uma das mesorregiões do território mineiro, sobretudo no que se refere à
questão religiosa.

Quanto à classificação dos acidentes geográficos, verifica-se uma predominância desses
topônimos de origem religiosa na designação de acidentes de natureza humana, uma vez que 61%
dos nomes sob enfoque referem-se a fazendas, vilas, localidades, dentre outros. Os acidentes
físicos – rios, córregos, serras, etc. –, por sua vez, correspondem a apenas 39% dos dados,
conforme se ilustra a seguir:
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Gráfico 2: Classificação dos topônimos quanto ao tipo de acidente geográfico

Gráficos 3 e 4: Classificação dos topônimos quanto à identificação de acidente geográfico

No que concerne à identificação do tipo de acidente geográfico, verifica-se, nos acidentes
humanos, a maior incidência de fazendas e localidades, que representam juntos 90,1% do total. Já
em relação aos acidentes físicos, os córregos e ribeirões aparecem com maior destaque, somando
83%. Tais resultados nos levam a inferir, por ora, que a denominação religiosa tende a prevalecer
em acidentes menores e, sobretudo, naqueles em que a nomeação está mais relacionada a um
desejo individual e não coletivo. A denominação de uma fazenda, por exemplo, pode ser
encarada como algo bem subjetivo, já que, geralmente, cabe ao seu proprietário a função de
nomeá-la. Observa-se, nesses casos específicos, a presença da crença religiosa do homem sendo
transplantada à toponímia do lugar em que ele vive.
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Vale ressaltar que além da observação desses dados contemporâneos, recorremo-nos
também a mapas históricos dos séculos XVIII e XIX que integram o trabalho Cartografia das
Minas Gerais: da capitania à província organizado por Costa et al. (2002). Trata-se de uma obra
sobre a cartografia brasileira do período colonial e imperial composta de 31 pranchas
cartográficas de Minas Gerais, sendo 25 do período colonial, das quais 6 referem-se a mapas
regionais, 7 referem-se especificamente à área da Demarcação Diamantina, 9 tratam de Divisões
Administrativas e 4 sobre as Capitanias, mas de modo amplo. As demais se referem à Província.

Da consulta a esses mapas, encontramos 21 ocorrências do topônimo sob análise, assim
distribuídos:

Quadro 1: Topônimos encontrados nos mapas dos séculos XVIII e XIX

Séc. XVIII – 1ª metade: 1 ocorrência Bom Sucesso

Séc. XVIII – 2ª metade 6 ocorrências Bom Sucesso

Bom Sucesso, do [corgo]; [rio]

Bom Suceço detrás da Serra da Ibituruna [capela]

N. S. do Bom Sucesso de Minas Novas [Villa]

N. Sra do Bom Sucesso de Minas Novas [Villa]
Sra do Bom Sucesso

Sra do Bom Sucesso

Séc. XIX – 1ª metade 11 ocorrências Bom Sucesso (7)

Bom Sucesso [Fazenda]

Bom Sucesso [capela] (2)

Bom Sucesso do Ibituruna [Freguesia]

Séc. XIX – 2ª metade 3 ocorrências Bom Sucesso (2)

N. S. do Bom Sucesso

Conforme se ilustrou, da observação dos mapas históricos, observa-se uma maior
incidência do topônimo Bom Sucesso na primeira metade do século XIX, quando se tem 11
ocorrências, sendo que apenas Bom Sucesso do Ibituruna não é constituído de forma simples. O
período que vem logo a seguir, no que tange à quantidade de ocorrências, é a segunda metade do
século XVIII que figura com 6 ocorrências, das quais quatro são constituídas pela presença da
invocação à Virgem Maria, sendo, dessa forma, iniciadas pelas expressões Senhora ou Nossa
Senhora, o que também ocorre na segunda metade do século XIX em uma das 3 ocorrências
desse período. Por outro lado, na primeira metade do século XVIII, tem-se apenas uma
ocorrência do item sob análise em sua forma simples.
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Gráfico 5: Distribuição dos topônimos em quatro períodos dos séculos XVIII e XIX

5 Considerações finais

Diante do exposto, verifica-se que, na toponímia mineira, a tendência de atribuir aos
acidentes geográficos designações a partir do emprego de nomes de origem religiosa, pode ser
percebida tanto diacrônica quanto diatopicamente. Além disso, ao observar a influência de títulos
de Maria no léxico toponímico do estado, evidencia-se o fato de que a onomástica “é um óptimo
instrumento de aferimento dos gostos, tradições e devoções de cada tempo.” (Dias 1987: 238)

A partir da observação de mapas contemporâneos, ressalta-se que essa tendência se aplica
preferencialmente aos acidentes humanos, isto é, os topônimos quantificados referem-se, em sua
maioria, à nomeação de cidades, vilas, localidades, fazendas, sítios, etc.

Quanto à presença dos designativos sob enfoque nas diferentes mesorregiões do estado,
nota-se que sua distribuição não ocorre de forma homogênea no território mineiro. Pelo contrário,
essa distribuição se dá de forma variável, o que parece estar relacionado a questões históricas e
socioculturais concernentes ao processo de povoamento de cada uma das mesorregiões do estado.

Desse modo, vale dizer que, em um estudo toponímico, os aspectos geográfico e,
consequentemente, o cultural não podem ser, de forma alguma, desconsiderados. No caso
específico da distribuição de invocações a Nossa Senhora, Megale (2001) pontua que:

Além dos aspectos citados devemos observar ainda o geográfico, pois
algumas invocações da Virgem Maria são mais comuns no Nordeste e
Norte, outras no Sul. Geralmente as mais antigas e as de origem
portuguesa possuem mais devotos nas primeiras regiões colonizadas ou
nas velhas cidades da região Sudeste, como Santos, São Paulo e Rio de
Janeiro, enquanto as mais modernas têm maior divulgação no Sul do
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Brasil. As padroeiras dos pescadores e marinheiros encontram-se quase
sempre na zona litorânea. Nossa Senhora da Guia, dos Mares, da Boa
Viagem, dos Navegantes – enquanto a Senhora das Brotas, protetora dos
agricultores e criadores de gado, é venerada no interior. Na Bahia
merecem menção especial aquelas que são sincretizadas como orixás
afro-brasileiros: Conceição e Candeias. Em Goiás e no Triângulo
Mineiro, predominam a Virgem da Abadia, enquanto na zona de
mineração as mais comuns são Assunção, Carmo, Bom Sucesso, Piedade,
Rosário, etc. (Megale 2001: 20-21) [grifo nosso]

Nessa perspectiva, de acordo com Dick (1990), é possível dizer que, quando a nomeação
dos lugares a partir de nomes sagrados não se dá aleatoriamente, as características do estudo a
esse respeito consubstanciam um dos aspectos mais gratificantes da pesquisa toponímica
propriamente dita.

Talvez mais do que em qualquer outra das categorias onomásticas, será
possível intuir, nesta, os estreitos vínculos que devem existir entre o
denominador e o móvel da denominação, no caso, o acidente físico (rio,
lago, montanha, etc.) ou humano (vila, cidade, região, ponte, etc.). O
estudo dessa classe denominativa  permite, pois, que se faça da ciência
toponomástica um verdadeiro "capítulo da psicologia social", no consenso
comum dos estudiosos que seguem a Dauzat, desde que o "sentir" e o
"querer" de elementos isolados refletem, graças a processos
introspectivos, o próprio comportamento comunitário. (Dick 1990: 155)
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Anexo

Carta Toponímica XIII – Distribuição do topônimo “Bom Sucesso ~ Bonsucesso” nos municípios mineiros

Elaboração: Ana Paula Mendes Alves de Carvalho
Orientação: Maria Cândida Trindade Costa de Seabra

Edição Gráfica dos Mapas: Tiago Antônio Torres Gomes
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