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A toponímia refere-se ao estudo da origem dos nomes dos lugares, por exemplo, o nome das ruas, avenidas, praças, bairros e até mesmo da própria cidade. Embora nas cidades a importância da toponímia
se reduza, de forma geral, à orientação cotidiana dos habitantes, a abordagem da toponímia encerra
potencialidades didáticas e pode constituir uma forma eficaz de estudar a história local e de relacioná-la
com a história regional e nacional. Raramente são conhecidos os fenômenos ou as pessoas que dão conteúdo aos topônimos de uma localidade, mesmo por parte de quem nela nasceu ou viveu toda a vida. No
entanto, os topônimos locais fazem parte de um arcabouço mais complexo, pois, além de evidenciarem a
história e a memória oficial de determinada localidade, também fazem parte dos patrimônios culturais
da cidade. Em outras palavras, o poder simbólico é o poder que atua na construção da realidade, criando consensos, verdades e discursos, semeando conformismos e legitimando as dominações vigentes.
Portanto, são poderes que atuam no campo das representações sociais, particularmente nos sistemas
simbólicos. Desse modo, verificaram-se os nomes das ruas, praças, escolas e outras localidades do Município de Xanxerê, identificaram-se esses personagens e analisaram-se os motivos que os levaram a ser
homenageados. Nos dados coletados, identificaram-se lutas simbólicas e de representações presentes
nas decisões e nos processos de nomeação dos topônimos locais. O nome da Cidade Xanxerê, que na língua kaingang significa Campina da Cascavel, é um exemplo importante a ser considerado no momento
de identificação e homenagem a pessoas que têm demonstrado seu compromisso com a história local.
Em seu contexto, conta com 30 bairros, em sua maioria, os topônimos homenageiam autoridades nacionais ou pessoas que faziam parte de uma elite desejosa de ser lembrada, desconsiderando muitas
pessoas que trabalharam em prol da comunidade local. Com a pesquisa, isso se confirmou, pois foram
identificadas pessoas que participaram efetivamente da vida política e administrativa e tiveram seus
nomes consagrados em ruas, praças e escolas; outras pessoas lutaram pela emancipação e deixaram o
legado de uma história de luta e doação, eternizando-se na memória da população, já outros continuam
desconhecidos por não terem contribuído efetivamente para o desenvolvimento da Cidade de Xanxerê.
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