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Ao se estabelecer em determinado local, o homem sempre buscou 

atribuir nomes aos seres e aos elementos do mundo material que o cir-

cunda, sistematizando e organizando, assim, o ambiente por meio de suas 

designações. A onomástica se ocupa da investigação do processo de no-

meação de pessoas e lugares, subdividindo-se em dois ramos de investiga-

ção: a antroponímia – que abrange os nomes próprios de pessoas – e a 

toponímia – que se ocupa da investigação dos nomes próprios de lugares. 
Neste estudo, priorizamos os estudos toponímicos, como uma forma de 

resgate de aspectos históricos, culturais, sociais e até mesmo ideológicos 

do grupo social que nomeou os logradouros do bairro José Abrão, na re-

gião urbana do Segredo, em Campo Grande – Mato Grosso do Sul. Os 

resultados parciais apresentados neste estudo fazem parte da pesquisa em 

andamento sobre a toponímia da região urbana do Segredo. Para tanto, fo-

ram selecionados os topônimos de natureza antropocultural, especifica-

mente os antropotopônimos, que são topônimos formados com nomes de 

pessoas. O corpus da pesquisa consiste em 36 topônimos, distribuídos em 

três parcelamentos do bairro José Abrão. Os dados foram obtidos por meio 

de consulta a três cartas topográficas oficiais, com escala 1:200.000, for-

necidas pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. A análise dos dados 
seguiu, essencialmente, o modelo teórico-metodológico construído por 

Dick (1990; 1992), toponimista brasileira cuja teoria tem orientado os es-

tudos toponímicos no Brasil. Os dados analisados, evidenciaram que os 

antropotopônimos utilizados para designar os logradouros enfatizam per-

sonalidades nacionais e internacionais, além de pintores, escultores e ar-

quitetos, o que indica a importância histórico-social desses profissionais 

que foram elevados a topônimos, enfatizando o aspecto ideológico da co-

munidade que designou os nomes para o bairro em questão. 
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