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ABSTRA CT: We analyse the various semes pr esent in the lexia anta (a monument 
from cultural heritage – dolmens) to study the p ermanen cy of  place-names in natural 
features and, using the methodology of ono mastical research we manage to det ermine 
the nature of  the ph enomenon, interpretation troubles (homonyny) and its real motive. 
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0.Introdução. 
 

A ciência ono mástica, subdividida nos campos Antroponí mia e Toponí mia, foi 
efetivamente reconhecida como ciênci a apenas no século XIX, embora desde a 
Antigüidade Clássica v ários questionamentos fossem discutidos, tanto no enfoque da 
ciência dos signos co mo quanto ao próprio p rincípio ono mástico, o  onoma . Co mo  na 
maioria das v ezes nos deparamos co m nomes  de lugar muito antigos, não é inco mu m 
que o toponimista tenh a alguns problemas para interp retá-los. Quando redigi mos nossa 
dissertação de mestrado 1, deparamo -nos com vários topônimos tão interessantes quanto 
problemáticos do  ponto de vista interpret ativo. 
 Levando em consideração que o topôni mo não pod e ser considerado u ma 
palavra co mu m – e, portanto , não se circuns crev e unicamente numa análise lexicológica 
– mas si m u m no me comu m que se tornou próprio, dev emos ter como parâmetro que 
u m topôni mo designa, dentro de certo grupo  hu mano , det erminado  acid ente (físico ou 
antrópico) e não outro qualquer. Isso significa qu e sub met ê-lo a u ma an álise semiótica, 
além de lexicológica, não é u m absu rdo, mas  ap enas uma decorrência natural da 
mudança de “ status” do nome. D e certa forma, ess a consensu alização men cionada 
aci ma (relação topôni mo versus biofato) é semelhante ao “acordo tácito” que leva os 
falantes de u ma língua a reconhecer determin ado signo co mo co rrespond ente a u m 
biofato ou outro. 
 Contudo, como pesquisadores, nosso ponto de partida é o léxico . Ao fal ante da 
língua, o maior usu ário do topônimo, ess a di ferenciação ou mudan ça de categoria passa 
despercebida; é u m dos riscos que o toponi mista corre ao analisar u ma área geográfica, 
pois para entender o fenô meno de passagem de lexi a co mum a topôni mo recorremos, 

                                                 
1 CA RVALHINH OS, Patricia d e J. A toponímia portuguesa: um recort e lingüístico do 
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muitas vezes, à an álise semêmica. Ou , quando  a pal avra pertence ao léxico ativo do 
pesquisador – que, nem por isso, se imiscui da qualidade de “ usuário” –, há um risco 
ainda maior:  incorrer nu ma cat egorização toponí mi ca incorreta. 
 O modelo taxionô mico utilizado no Brasil para a categori zação toponí mica foi  
proposto por Dick (1980) e tem, co mo privilégio, o fato de poder “ dispensar” a presen ça 
do deno minador para qu e se efetive a an álise, u ma v ez qu e recorre a critérios 
semânticos.  Mas, além disso, o toponi mista deve realizar análises extracódigo a fim de 
aperceber-se da validad e de sua catego rização. É neste s entido que já Dorion - apud 
Dick (1990: II, 2) - afirmava o caráter universalístico da Toponímia, u ma ciência 
carrefour, por manter-se no  cru zamento de várias outras co mo a geografia, historia, 
lingüística, antropologia, etnologia, entre outras). 
 

1. Relendo  Leite de Vas concelos. A anta po rtuguesa: U m exemplo con creto  

Para ilustrar esse problema e abo rdar a probl emática da questão da homoní mi a 
na interpretação toponí mi ca, escolh emos um topônimo bastante co mum no Brasil e em 
Portugal, Anta. O falant e brasileiro sabe que ant a é a designação co mu m de u m ani mal 
nativo, o tapir, cujo nome cientí fico é tapirus terrestris. Então , surge o pri meiro 
questionamento, ao dep arar co m u m topôni mo dess a natureza nu m corpus português 
continental: esses  ani mais fazem ou  faziam p arte da fauna em Portugal? 
 Basta um exame sup erficial na literatura especializad a sobre a fauna ibéri ca 
para s aber que não. Mas a palav ra anta é tão  viva em Portug al co mo no Brasil, ap esar 
de designar outro bio fato . A anta portugu esa é o designativo aplicado co mu mente a 
dol mens pré-históricos , co m fun ção tumular. Há centenas de testemunhos vivos não só 
em Portugal, mas em toda a regi ão mediterrân ea. 

O pri meiro autor ao qual reco rremos n a tent ativa de identi ficar o topôni mo 
anta foi José Leite de Vasconcelos, grand e filólogo dos fins do século XIX e começo do 
XX2 . Segundo el e, anta é um monumento em ped ra, u m dól men cuja idade remonta 
pelo menos à fase d a pedra polida. U m mesmo obj eto, constituído por duas  part es, 
sendo “ uma arquitetónica, de pedra, isto é, existindo câmara e corredor, formada de 
esteios com cobertura de lajes; outra, de terra, isto é, de um montículo, que envol ve 
tudo.” (Vasconcelos, 1931:278). Anta é u m objeto ainda p resente co mo realidade físi ca 
                                                 
2 José Leite d e Vasconcelos possui vasta ob ra tanto em Filologia e Língua Portugues a, 
quanto em Etnog rafi a, Onomástica e áreas afins. E mp reendeu estudos de campo e 
obteve resultados surpreendent es em uma época em qu e a Arqueologia ainda 
engatinhava como ciênci a moderna (ver sua obra Religiões da  Lusitânia, em três 
volu mes, recentemente reeditad a pela Casa da Imprensa Nacional de Lisboa). Mes mo 
muito criticado po r alguns  intelectu ais, acreditamos que o qu e Vasconcelos fez não 
pode ser desprezado e esquecido. Embora nem todas suas formulações e hipóteses 
estejam corretas, segundo sugerem alguns autores, sua obra é vasto campo que s erve 
como ponto de partida, seja para an álises co mparadas, críticas ou mesmo refo rmulações 
teóricas  e epistemológicas. 
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não só na região de Aveiro, então nosso objeto de estudo, mas em bo a parte do território 
português. 

Por exemplo , o conjunto ilustrado a seguir representa u ma ant a do concelho  
de Mangualde, em 1892; o conjunto foi livremente reproduzido por nós, à mão , a 
partir de u ma ilustração bico  de pen a present e em Vas concelos (1988 , I:272 ): 

 

 

Há muitos registros d e antas b em preservadas , em fotografi as atuais, em 
vários materiais publicados. Por exemplo, en contramos algu mas curiosamente 
trans formadas em capela, conservando, de certa forma, sua original fun ção religiosa.  

E m outros casos, não há mais v estígios dos monu mentos por causa d e 
intervençõ es do homem, ainda mais que por intempéries. N este caso, so mente o olhar 
de u m arqueólogo pod e v erificar a p res ença destes elementos, pois para u m leigo a 
pri mitiva “ anta” não passará de mais de u m mont e de pedras espalh adas  
aleatoriamente. Esses monumentos pré-históricos, com a ação das intempéries, 
des figuraram-se, muitas  vezes, para restar apenas  uma de su as du as partes: ou  a de 
pedra, ou a d e terra. Isto gerou alguns topôni mos di ferentes: Anta, Orca, Arcos e 
Arcozelo, para o monumento em ped ra. Qu ando só restou o montículo de terra, 
temos topôni mos como Mamoa, Mámo a, Maminha, Mamodeiro, Arca e deriv ados, 
Arcã.3  

                                                 
3 Os três p ri meiros são  topônimos altamente descritivos, associando o fo rmato 
geral mente arredondado das elevaçõ es encontradas a um s eio feminino . O lendário  
popular gera histórias interessantes qu e, d e cert a forma, s e conectam 
conceptu almente com o sentido real do vo cábulo. É o caso d e Mamarrosa (A .H., 
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Cab e, neste ponto, u ma segunda observ ação interessante: anta é um 
referencial existente em Portugal, ainda hoje; pod e s er considerado, segundo a 
terminologia de Dick, um acident e antrópico (construído pelo ho mem). Neste caso, 
todos os exemplos expostos trat am do referencial que, em alguns casos, tornou -se 
topônimo . Podemos p erceber, com isto, que entre os di ferentes espaços (Brasil e 
Portugal) os referenciais mudam, apesar da forma externa do topônimo ser a mesma. 
Tomando co mo referência Hjel mslev , temos dois conteúdos distintos para uma única 
expressão. É isso que caracteriza, pois, a homoní mia. 
 

2. D ecodi ficação e interpretação  toponí mica: conclusões. 

Seguindo nossa linha de racio cínio, supo mos que, nu m primeiro momento, o 
falante de português no Brasil interpretaria e decodificaria o topônimo Anta em Portug al 
como ani mal, o tapir. Já o toponi mista, se baseado unicamente em u m breve estudo 
lexical, concluiria qu e houve ap enas  u m fenô meno d e transposição  metafó rica quando 
da colonização do Brasil, ou s eja, os portugueses teriam denominado  o ani mal pela 
semelhança de formas com os monu mentos já mencion ados. Isso caracterizaria u m caso 
de ho moní mia:  u m no me para dois  biofatos distintos. 
 Na realidad e, esse d ado poderia p assar d esta man eira nu ma análise 
lexicológica, mas l evando em consideração a necessidade de inserir o texto toponímico 
numa an álise global (dada a i mportância do extralingüístico para estabelecer a 
cos movisão do deno minador), an álise possibilitada pela semiótica, nos devemos 
apro fund ar n a an álise lexicológica p ara poder, então, empreender u ma análise 
semiótica. Qu al a diferença prática? Uma vez que para o toponimista n ão b asta fazer a 
etimologia do topôni mo, mas, a exemplo de u ma escav ação arqueológica, inseri-lo nu m 
determinado cont exto social, temporal e étnico , há muita di feren ça ent re a conclusão 
aci ma –  que o  denominador português chamou o tapir d e anta p ela simil aridade de 
formas entre o ani mal e o monu mento megalítico – e a outra, a que julgamos verd adeira, 
que men cionaremos logo mais.  É claro que neste caso não haveria nenhu ma 
interferência na visão de mundo do povo, mas em compens ação podemos ap roveitar 
esse exemplo para demonstrar co mo pode ser perigoso tirar conclusões rápidas e como a 
análise toponí mi ca não  é tão si mples co mo p arece. 
 Ainda que persista o fenô meno da ho monímia, eti mologicamente as duas anta 
são diferentes, pois provém de di ferentes raízes lingüísticas. A anta portuguesa é de 
origem latina, enquanto a anta brasileira possui raiz árabe, atrav és do espanhol. 
Segundo Cunha (1997), a anta portugu esa é mais antiga, do século XII (co mo pal avra 
registrada, é evid ente), enquanto a anta brasileira prov ém d e u ma palavra arábico-
hispânica e african a do século XVI, lamt , que p assou ao espanhol na forma dante (tipo 
de antílope), forma atual ante, também us ada para designar o bú falo . Co m isso, 
                                                                                                                       
aldeia, concelho de Oliveira do Bairro-Aveiro), seguramente, mamoa rosa, por causa 
da co r avermelhada do barro .  
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chegamos a outra conclusão: pelas evid ências lingüísticas, a anta brasileira poderá ter  
sido met aforicamente deno minada p ela semelhança com outro animal, e não  com o 
monu mento megalítico. 
 Temos, portanto, duas hipóteses para um só topônimo. Para av eriguar qual das 
duas é válida, seria necessário u m estudo apurado do período de inserção da lexia anta 
no PB. Neste mo mento , nos b asta concluir que a ho moní mia é ap enas  uma das muitas 
dificuldades enfrentad as pelos toponi mistas e que, sem dúvida, é evidente que a 
Toponími a, enquanto ciên cia, deve s er vinculad a também a outros campos do 
conheci mento  além d a Lingüística para reconstruir corretamente seu  texto; sem o 
ext racódigo, a análise é in co mpl eta.  
 Para encerrar este breve estudo e co mprovar o quão impo rtante é o elemento 
ext ralingüístico para a Toponí mia, citamos Ballester (1997:12,13):  
 

“ (...) el estudio topono mástico  es un a investigación lingüística más , p ero co mbinada a 
menudo con parcelas extralingüísticas (...). Con todo, aun reconociendo d e antemano 
esta naturaleza esencialmente lingüística de los estudios toponomásticos , conviene 
señalar que frente al estudio eti mológico “clásico” su objeto d e estudio (...) , que posee 
características propias , hace también que la toponomástica, co mo cien cia lingüística, se 
enfrente a un as di ficultades especiales. ( ...)”, 
 

dificuldades como  a qu e tentamos  ilustrar aqui, d e maneira su cinta, no que concern e à 
interpretação  do topôni mo. 
  

RESUMO: Neste artigo refleti mos sobre um fenô meno toponí mico  muito freqü ente, a 
permanên cia d e u m topôni mo em u m acidente físico, tanto co mo nome próprio co mo 
designativo. Usando a metodologia p roposta por Dick investigamos os s emas da lexia 
“ anta” e a partir daí d eterminamos sua real motivação s emântica perp etuada no ato 
deno minativo. 
 

PALAVRAS-CHA VE: toponí mia portugues a; Ono mástica; ho moní mi a; motivação. 
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