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Resumo 

A partir processo de construção dos espaços públicos e suas denominações 

não se pretende encontrar as raízes da nossa identidade, mas, ao contrário, fazer 

notar as caracterizações que nos atravessam até os dias atuais, onde se destaca as 

condições históricas quase apagadas pelo tempo, e sobram homenagens 

perpetuadas em nomes próprios. Será abordada a toponímia de cidades surgidas 

por meio da doação de patrimônio. Para compreender melhor essa tendência de 

buscar raízes além da tradicional historia positivista disponível, este trabalho 

pretende discutir o topônimo dessas comunidades a partir da genealogia de Michel 

Foucault. Por meio da Toponímia, onde a denominação dos lugares é, de fato, um 

processo político-cultural e que merece uma abordagem além do nome atribuído. 

Dessa forma, este estudo desenvolve uma reflexão acerca das denominações das 

cidades do oeste paulista, que se perpetuam através das relações ideológicas, 

imaginarias e toponímicas. 

 

Palavras chave: história do estado de São Paulo; genealogia das cidades; doação 

de patrimônio; cidades do oeste paulista. 

Introdução 

O discurso das histórias oficiais sobre a origem das cidades não poupam 

heróis e descrevem tais acontecimentos com uma narrativa positivista na qual os 

fundadores são dotados de toda aura bondosa. Deixam de fora fatores essenciais 

para construir uma ligação entre a narrativa dos acontecimentos ideais e fatos 

ocorridos, pois, há a necessidade de esquecimento das zonas cinzentas existentes 

nas disputas de terras no Brasil. 

O recorte geográfico escolhido para o desenvolvimento deste estudo é a 9ª 

região administrativa do Estado de São Paulo que é formada por quarenta e três 

municípios. Do quais, dezoito foram constituídos a partir desse mecanismo acima 

exposto: a doação de terras e destas dezoito, seis, foram nomeadas com o nome do 

doador do patrimônio ou com o nome de algum familiar. 

Os lugares de memoria nascem e vivem do sentimento que não há memoria 

espontânea, é preciso criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar 

aniversários, pronunciar elogios fúnebres. É por isso a defesa, pelas minorias, de 
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uma memoria refugiada sobre focos privilegiados e enciumadamente guardados, 

levam a incandescentes verdades. Ainda que a necessidade contínua de cultivar no 

imaginário popular a figura de um herói paternalista justifique essas historias, 

procuramos na descontinuidade dos acontecimentos, onde as forças crescentes do 

capitalismo e as tradições de outrora, desenham um herói nem tão paternalista 

assim.  

 

Objetivos: 

Específicos:  

Analisar se a doação de patrimônio seria forma de valorização financeira das 

terras do doador e, em razão disso, se veio a configurar um perfil patrimonialista e 

conservador da sociedade local e as tradições herdadas de Portugal a partir do 

período colonial são fundamentais para configurar tamanha coincidência na 

formação desses centros urbanos no século XX. 

Geral:  

Descrever o processo de origem das cidades da 9ª região administrativa do 

Estado de São Paulo a partir da doação de patrimônios como consequência da 

mentalidade da época ou ao eminente capitalismo em desenvolvimento. 

Investigar as motivações que levaram a doação de patrimônio para a 

fundação das cidades, como processo do desenvolvimento capitalista ou extensão 

das práticas coloniais herdadas que marcam a gênese do processo histórico que 

originaria o oeste paulista. 

Contribuir para o processo de conhecimento histórico das cidades, que ainda 

hoje estão atrelados ao poderio popular do fundador e donatário de terras. 

 

Metodologia 

 

Segundo Foucault (2013, p.55) “A genealogia é cinza; ela é meticulosa e 

pacientemente documentária. Ela trabalha com pergaminhos embaralhados, 

riscados, várias vezes reescritas.” Engana-se quem acredita numa origem linear, 

padronizada e marcada de utilidade. A genealogia circuncisa o que há de menos 

esperado, aleatório e despercebido aos olhos, onde nota-se o desencontro. A 
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genealogia não se opõe a historia, se opõe ao obvio acontecimento de significados 

ideais, “O que se encontra no começo histórico das coisas não é a identidade ainda 

preservada da origem − é a discórdia entre as coisas, é o disparate”. (FOUCAULT, 

2013, p.55) 

Fazer a genealogia não é buscar a origem e o acaso costumeiro dos começos 

é buscar improváveis hiatos e significações derrisórias onde a regra da verdade 

passou e não foi notada, “é antes um conjunto de falhas, de fissuras, de camadas 

heterogêneas que a tornam instável, e, do interior ou de baixo” (FOUCAULT, 2013, 

p.59). É preciso encontrar o principio histórico que foi marcado quase sem ser 

notado na idealidade que postula a origem. 

Ao tentar reconstruir os pontos de articulações inexatos das coisas, reconstrói 

o lugar exato de pertencimento dos que possuem as mesmas inexpressões da 

tradição, do sangue, portanto não se trata de definir a ligação de pertencimento ou 

encontrar uma marca para assimilar aos demais, trata-se de encontrar a sutileza das 

coisas, as singulares nas nuances para coloca-las num lugar a parte, onde se 

encontram e formam um emaranhado de ideais longe de ser uma categoria de 

semelhanças é o ponto quase apagado, pouco histórico dessa síntese ainda vazia.  

 Nesta genealogia da história que esboça em vários momentos, onde a 

dissociação da nossa identidade é bastante fraca, que fica a mercê de posteriores 

descobrimentos, não descobrira identidades esquecidas, mas, um sistema complexo 

de hesitações, preponderâncias que diferem entre si e a habitam na pluralidade. 

 Por fim, não se pretende encontrar as raízes da nossa identidade, ao 

contrario, pretende fazer notar todas as caracterizações que nos atravessam até a 

continuidade dos dias atuais, a partir de um mapeamento das cidades da 9º região 

administrativa, descrever o processo de construção dos espaços públicos e de suas 

denominações, através da proposta de genealogia de Michel Foucault. 

 

Toponímia e memória  

A toponímia é o estudo etimológico dos nomes de lugares. A análise dos 

topônimos, portanto, costuma se restringir aos aspectos linguísticos e históricos da 

sua origem sem levar em conta que a denominação dos lugares é, de fato, um 

processo político-cultural que merece uma abordagem além do nome atribuído a 

uma localidade, sendo assim, a toponímia merece mais atenção no que diz respeito 
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a seu sentido cultural. Trata-se de nomes que causa uma profunda ligação com o 

legado prestes a ser construído e do seu espaço permanente na história, é um 

simples ato que torna externo esse sentimento. 

Desde o século XVI, os europeus tinham começado a adotar habito de 

denominar lugares, mas esses nomes não significam sucessores ou herdeiro de 

algo novo. Parecem simplesmente invocar uma benção, para uma comunidade 

inteiramente nova. Primeiro nas Américas, depois na Ásia, África e Austrália, como 

novas versões de velhos topônimos em suas terras de origem. Eles mantiveram a 

tradição mesmo quando esses lugares passaram para outros senhores imperiais, de 

modo que Nouvelle Orléans se tornou tranquilamente New Orleans e Niew Zeeland, 

New Zeland. (ANDERSON, 2008). 

Ainda que se justifique para fins de organização e referência, é necessário 

registrar e mapear as localidades, atribuindo-lhes nomes, como consequência de um 

espaço humanizado. Os nomes das localidades definem tanto os lugares quanto as 

pessoas, mas “os esforços dos pioneiros tinham basicamente como foco coletar, 

classificar e procurar origens para os nomes, apenas com provas ocasionais das 

ligações com a totalidade acompanhante dos fenômenos humanos” (ZELINSKY, 

1997, p.465). 

Por expressar tanto sentimento em um simples nome, a toponímia é alvo 

predileto de intenções que rejeitam o passado e exaltam novos heróis, novas datas 

comemorativas, e reflete condicionalismos históricos, que naquele momento era 

digno de ser perpetuado. Sua importância histórica não se manifesta apenas nos 

grandes eventos, respira no cotidiano, no que nos preenche, na homenagem 

perpetua da posteridade. Destaca-se nesse fundo uniforme que preenche a história. 

É desses detalhes que se trata a toponímia, dessa fala demorada sobre quem 

somos e quem queremos ser quando não estivermos mais aqui para falar por nós 

mesmos. 

Nessas revelações tonitruantes que repousam a visão simplória da significação 

dos nomes, onde pequenas particularidades compõe essa história, levando-se em 

conta fatores de motivação que considerem aspectos históricos, socioeconômicos, 

culturais. 

Os pioneiros das cidades que compõe a 9ª região administrativa do Estado de 

São Paulo, em sua grande maioria, nomearam as cidades para homenagear ou para 

perpetuar seu legado? 
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Tal processo político-cultural perde espaço quando se trata de destacar essa 

intenção de permanecer para sempre na história daquele lugar. É do lugar a 

necessidade de, além das vantagens econômicas e lucrativas que a doação de 

patrimônio trazia, como o surgimento de uma cidade em terras já apropriadas e que 

adquirem alto valor, de instaurar um culto a personalidade do doador ou sua família.  

Sob uma perspectiva histórica, Claval (2001, p.189) considera a denominação de 

lugares como tomada de posse do espaço e como referência e orientação, 

afirmando que: “o batismo do espaço e de todos os pontos importantes não é feito 

somente para ajudar uns aos outros a se referenciar. Trata-se de uma verdadeira 

tomada de posse (simbólica ou real) do espaço”. 

É difícil, assinala Dick (1990), assegurar-se da intencionalidade que presidiu ao 

processo de nomeação. Tal intenção conduz apenas a suposições, afirma a autora. 

Mas algumas suposições podem encontrar evidência histórica que as confirme. E 

por isso a escolha de determinado nome possui algum tipo de intenção, podendo ser 

utilizado como estratégia de manipulação simbólica para atender alguma forma de 

interesse material ou simbólico. 

Das quarenta e três cidades que compõe a 9ª região administrativa do Estado de 

São Paulo, dezoito foram construídas a partir de doação de patrimônio. Destas, seis 

foram nomeadas em homenagem ao doador ou a membros de sua família. As 

denominações de lugares de uma região podem revelar a ideologia dominante na 

comunidade num dado tempo. Podem revelar maneiras de pensar e deixar entrever 

relações de poder. 

Quando houve a nomeação das cidades, seus fundadores estavam vivos e 

participaram desse processo e no que toca a poesia, seria construir uma estátua de 

si e admirar-se. No tocante aos fatos históricos, nomear sua cidade com seu nome, 

é no mínimo querer permanecer pra sempre na história, mas como disse certa vez o 

historiador Fernand Braudel (apud ANDERSON, 2008, p. 9) acontecimentos como 

esse é poeira: eles atravessam a história como breves lampejos; mal nascem e já 

retornam à noite e amiúde ao esquecimento.  

Quando o ato de nomear deixa de contemplar a configuração geográfica ou o 

evento histórico, que são por si só motivadores da denominação passa-se a revelar 

o intuito de quem nomeia. O topônimo é esse pequeno texto, discurso, que contém 

toda uma situação de fala e das complexas relações que os sustentam, e do 

pensamento que configura esse momento histórico. E esse pequeno discurso, ao 
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mesmo tempo preserva ou apenas destaca as ideologias que o inventaram ou que 

por ele passaram. Revelam e fazem emergir dominações.  

O topônimo carrega essa estranha força, esse discurso, construído não 

apenas pelos séculos, mas também pela aceitação indiscutível dos que precisam 

designar um lugar pelo seu nome e que seja por todos conhecido. Somos seres 

presos ao espaço, não menos que ao tempo, e as designações espaciais fazem 

parte da nossa identidade. Identidade que depende e se impõe a memoria dos 

lugares e no caso dessas cidades tentam impor as individualidades sobrepostas a 

memoria coletiva. 

A cidade é uma das aderências que ligam indivíduos, famílias e grupos 

sociais entre si. Uma dessas resistências que não permitem que suas memorias 

fiquem perdidas no tempo, que lhes dão ancoragem no espaço (ABREU, 1998). 

 

Personagens e as cidades 
 

O surgimento e o modelo de cidades que se esparramam pelo Brasil desde a 

colonização obedecem a um modelo construído na Europa. Por outro lado, os 

problemas de espaço são igualmente comuns, mas essa discussão implica uma 

repartição espacial, e ainda simbólica, como consequência de diferentes tratamentos 

de espaço doado pela soberania.  

No caso das cidades, se tratando essencialmente de uma instituição jurídica e 

administrativa, que isolava ou marcava de maneira singular as extensões territoriais. 

Esses espaços urbanos foram estruturados pelo crescimento do comercio e da 

demografia urbana foi necessário ressituar a cidade num espaço de circulação. O 

território (cidades) também deve compreender suas fundações e estabelecer uma 

relação mesmo que de forma simbólica, onde o ornamento final estabeleça a 

soberania implantada antes mesmo de se ser uma cidade, desse desenrolar poético 

que carrega o peso da tradição no cotidiano. (FOUCAULT, 2008) 

Essa é a história escrita com a tinta marcante que mesmo com o desbotar do 

tempo permanece no para sempre histórico. Assim como os europeus tinham o 

habito de nomear lugares, para os habitantes de suas novas cidades, os topônimos 

representavam a capacidade de imaginarem essas comunidades como extensão do 
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seu legado ou a poção mágica da imortalidade, perpetuado pra sempre na história 

daquela cidade que carrega seu nome? (ANDERSON, 2008). 

Desse sentimento profundo, onde o traço natural do esquecimento tem seus 

sentidos apagados e reescritos em forma de homenagem, nascem aqui heróis que 

são lembrados todos os dias, mesmo que os dias se passem insistindo em deixar 

cair no esquecimento, é automático pronunciar o nome da cidade e remeter-se ao 

dono. Quando Joaquim Barbosa de Carvalho adquiriu em 1907, 1.000 alqueires de 

terra prometendo doar 10 alqueires para ser construída uma igreja a Nossa Senhora 

Aparecida e em 1932 fundou o município de Barbosa (BRASIL, 2014), era 

consequência natural de uma vida que agora estabelece uma continuidade, e gera 

uma necessidade de identidade?  Seria a necessidade de perpetuação da memória 

familiar ou da exaltação do personagem? A cidade de Barbosa ainda faz referência 

à família, incluindo um livro publicado em 1997, Barboza de Carvalho 1905 – 1997: a 

saga de uma família. As autoras, todas membros da família doadora não se cançam 

de ressaltar sua importância para a existencia da cidade. Também sua memória está 

marcada na Avenida Dona Ricardina, mãe do doador, e outros inúmeros logradouros 

denominados por seus familiares como se o processo de doação não tivesse ainda 

se completado e a todo o momento houvesse necessidade dessa lembrança. 

Todo topônimo requer um laço para legitimar e perpetuar a homenagem que 

presta aqueles que foram os primeiros?  Lembram seus feitos ou escondem suas 

intenções não declaradas? 

O critério de seleção das cidades aqui referidas foi o fato de pertencerem à 9ª 

Região Administrativa do estado de São Paulo, localizadas geograficamente no que 

se denomina oeste paulista e que possuem o nome dos doadores do patrimônio, 

embora na região o fenômeno da doação tenha sido comum, como por exemplo, 

Araçatuba que também surge por doação de patrimônio, mas não foi marcada pelo 

nome do doador. 

E mesmo 87 anos depois, essa pequena cidade carrega traços e 

comportamentos ressoantes, Clementina, situada na região entre os rios Aguapeí e 

das Lontras, em 1928, por grande quantidade de terras foi adquirida por João 

Francisco Vasques que incluía um povoamento já existente. Denominada de 

Patrimônio dos Vasques, as terras foram vendidas em lotes e atraiu colonos 

japoneses e espanhóis em uma época de grande atração de imigrantes para o oeste 

paulista derivado do final do processo de expansão cafeeira. Quando elevada à 
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categoria de Distrito de Paz, homenageou e marcou o nome do proprietário e doador 

do patrimônio inicial, já que sua filha e herdeira era Clementina Vasques. Nesse 

caso seria a memória familiar ou memória de uma coletividade? Pois ao caminhar 

pelas ruas da cidade facilmente conhecemos referencias a família doadora? 

Pouco diferente, mas ao mesmo tempo uma repetição da necessidade de marcar 

a memória privada da família, ocorreu em Castilho, cidade de 19.620 habitantes que 

em 1944 passou a homenagear o engenheiro Alfredo Castilho, funcionário da 

Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, empresa de capital estrangeiro que fez a 

abertura da região noroeste com a construção de ferrovias para ligar os estados de 

São Paulo e Mato Grosso. Embora a vila e moradores anteriores à sua chegada já 

estivessem ocupando lotes de um patrimônio anterior, foi o engenheiro quem fez a 

doação para dar início à cidade. Mesmo que houvesse moradores antes sua 

chegada, foi seu discurso, suas posses, que permitiram que seu nome figurasse na 

cidade, é seu nome que falará quando não mais estiver presente, e os moradores 

anteriores, são só moradores anteriores, sem nome, sem terra, e sem discurso 

topônimo pra permanecer na historia.  

A partir desse mesmo processo o Senhor Américo Guzzo, proprietário de terras 

na gleba do atual município, que contou com a colaboração dos Senhores Feliciano 

Sales Cunha e Arlindo Alves, entre outros, foi fundada Guzolândia, em 1946. Na 

parte sudoeste do atual Município, encravada na Fazenda Barreiro, atualmente 

dividida em várias propriedades. A denominação da cidade com o nome de 

Guzolândia é a homenagem ao fundador e doador Américo Guzzo. O discurso 

topônimo tem essa aceitação estranha dos demais, onde a memoria compartilhada 

concorda em exaltar um nome, como se o imaginário coletivo abrigasse todos 

envolvidos num único discurso topônimo. E se a cada repetição diária do nome da 

cidade, trouxesse todos os colaboradores em um instante onde a homenagem 

referencia todos e não só o proprietário de terras que contou com recursos além da 

sorte de povoar o ponto cinzento onde a memoria é turva e os acontecimentos se 

confundem com as hesitações propicias da historia que a seguir.   

Já com a denominação de Lavínia, em homenagem à mulher de seu fundador, 

Dona Lavínia Dauntre Salles de Mello. A cidade compreendida no território entre os 

rios Tietê e Aguapeí, de um lado os ribeirões Claro e Água Fria e de outro ribeirão, 

por volta de 1993, Joaquim Franco de Mello adquiriu uma área de oito mil alqueires 

de terra, numa parte implantou um loteamento com o nome de Núcleo Colonial de 
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Mimosa. Grande parte dos lotes vendidos a imigrantes japoneses, “lutando o 

desbravador” para que a estrada de Ferro Noroeste do Brasil ali construísse uma 

estação de parada.  

É preciso entender por acontecimento não uma decisão, mas uma relação de 

forças que se inverte. Um vocabulário retomado e voltado contra seus utilizadores, 

uma dominação que se enfraquece ao sabor do tempo. De modo que o mundo como 

conhecemos não é o resultado de acontecimentos que tomados pelo tempo se 

mostram, mas ao contrario, onde milhares de acontecimentos que misturam e se 

completam e lhe conferem profundo sentido, movimenta a historia e ainda povoa o 

segredo. As forças que se encontram em jogo na historia não obedece a uma 

destinação, mas busca referenciais de um tempo que ficou perdido.  (Nietzsche, 

apud FOUCAULT, 2013, p.73). Ao estabelecer o nome como ponto de referencia, 

não se esta em lugar nenhum, exceto na ilusória memoria dos que vivem na 

posteridade.  

O topônimo Santópolis do Aguapeí une o nome do doador do patrimônio e 

grande proprietário de terras com o nome do rio Aguapeí em cujas margens 

desenvolveram-se a cidade. Inicialmente uma vila, em 1940, conhecida por Mil 

Alqueires, o que por si só já demonstra a enormidade de terras pertencentes a 

Antônio Francisco dos Santos Junior. União interessante da pólis, de origem grega, 

com Santos do proprietário de terras e Aguapeí da localização geográfica, deu-se a 

cidade povoada por muitos imigrantes japoneses.  

Onde o presente se apoia em fontes profundas do passado e intenções sinceras, 

pode-se também viver sem referencias ou coordenadas, apenas entre milhares de 

acontecimentos perdidos? 

Esses são exemplos que poderiam ser multiplicados e podem demonstrar que 

no Brasil, herdeiro de uma sociedade patriarcalista onde o patrimônio público está 

confundido com o privado, que constrói tão bem a figura do homem bom 

(HOLANDA, 1973), há uma dificuldade da construção de uma memória comum a 

todos os brasileiros.  Já que as elites, e aqui no caso, os pioneiros proprietários de 

terras, trataram de cristalizar uma memória que reside em poucos lugares e pertence 

a muitos poucos, clareando “a verdade que a orientação e eficácia do trabalho com 

patrimônio cultural dependem, visceralmente do nosso projeto de sociedade, do tipo 

de relações que devemos instaurar entre os homens.” (MENESES, 1991, p. 194). 
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As intenções e os traços finitos desse sentimento estão agora perpetuados, 

no topônimo que atravessa os dias atuais.  

 

Considerações finais 

Todas essas histórias que se entrelaçam num espaço tempo denominado 

primordial para aqueles que sonham com as glorias da posteridade. Essas palavras 

são aquelas que ficam entre uma lembrança e outra, que quase se esquece. Esse 

furtivo começo, é escrito em nuances cinza e habita o ainda desconhecido. Que ao 

acaso contam uma historia que ainda repousa no segredo intocado das origens 

dessas cidades. 

O topônimo, esse estranho discurso que pode durar séculos, preserva e fala, 

ou apenas revela faces e ideologias que por ele passam. Se o simples ato de 

nomear, permite que as linhas da historia a ser escrita tenha mais das ideologias, 

crenças, valores, posições politicas e perspectivas do futuro que o laço natural que 

estabelece identidade a um lugar, a memoria individual transcende a coletiva e eleva 

a memoria individual onde todos podem ver; o nome da comunidade. Tornando essa 

memoria viva seja qual época for.  

Sendo assim, a memoria coletiva entoa aquilo que ainda vive ou é capaz de 

viver na consciência de um grupo. Muitas memorias se perdem no tempo, mas o 

topônimo tem um ponto comum, carrega a descontinuidade e a vulnerabilidade 

presas, pois, é reflexo das expressões de outro tempo e foi utilizada para marcar um 

patrimônio quando tudo mais podia ter sido feito. É descontinuo, pois ultrapassa os 

limites do presente, persistindo no tempo, podendo às vezes se esvair do mesmo 

sentido que o torna vulnerável por não conseguir mergulhar profundamente no 

passado, ela vai até onde ela existe. (HALBWACHS apud ABREU, 1998, p. 77-9). 

De todos os motivos e paisagens que se queira designar a esses pioneiros, 

ter vossos nomes no limiar de todos esses anos, exprimindo características que já 

foram apagadas pelo andar do tempo, é manter vivo um discurso que ecoa por 

gerações.  
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