Tendências da toponímia urbana
do município de Dourados-MS: os
nomes das ruas
Trends of the urban toponimmia of the municipality of Dourados – MS:
the streets names
Marilze TAVARES1
RESUMO: Neste trabalho investigamos os nomes de ruas da área Urbana do município de Dourados – MS com
o objetivo de examinar tendências no que se refere à motivação semântica, à estrutura do sintagma toponímico e
à presença de outras línguas, além da língua portuguesa. Em geral, fundamentamo-nos nos pressupostos teóricometodológicos de Dick (1990; 1992) que orientam as principais pesquisas toponímicas do Brasil, especialmente
aquelas realizadas no âmbito do Projeto Atlas Toponímico do Estado de Mato Grosso do Sul – ATEMS, ao qual
este trabalho está vinculado. A análise evidenciou os seguintes resultados: i) quanto à motivação, prevalecem os
nomes de pessoas e, em segundo lugar em número de ocorrências, os nomes de outras localidades (cidades,
estados, países.); ii) quanto à estrutura morfológica, sobressaem os topônimos compostos de dois ou mais
vocábulos; e, iii) quanto à língua de origem, a portuguesa prevalece, seguida, bem de longe, de línguas
indígenas e de várias outras (italiano, japonês, árabe, espanhol...), que podem, em certa medida, serem
associadas ao processo de constituição da população do município.
PALAVRAS-CHAVE: Léxico. Toponímia. Nomes de ruas. Dourados/MS/Brasil.

ABSTRACT: In this work we investigate the streets names of Dourados municipality urban area with the aim of
examining trends regarding semantic motivation, the structure of the toponymic syntagm and the presence of
other languages besides the Portuguese language. In general, we base ourselves on the theoretical and
methodological assumptions of Dick (1990, 1992) that guide the main toponymic researches in Brazil, especially
those carried out under the Atlas Toponymic Project of the State of Mato Grosso do Sul ATEMS, to which this
work is linked. The analysis showed the following results: I) as to motivation the names of people prevail, and
secondly, in the number of occurrences the names of other localities (cities, states, countries.) II) as to the
morphological structure, the toponyms composed of two or more word stand out. And III) as to the native
language, the Portuguese language prevails, followed by far, by indigenous languages and by several others
(Italian, Japanese, Arabic, Spanish, ...), which may in a certain way to be associated with the process of
constitution of the municipality population.
KEYWORDS: Lexicon. Toponimmia. The streets names. Dourados/MS/Brazil.

Introdução
A nomeação dos espaços, urbanos ou rurais, tem como função identificá-los e
individualizá-los em relação aos demais; por meio dos nomes próprios específicos, podemos,
principalmente, nos orientar melhor. Apenas isso já apontaria para uma importância muito
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prática e cotidiana dos topônimos, principalmente os da área urbana. Estudar os processos de
nomeação, entretanto, pode nos ajudar também a compreender aspectos da história, da
cultura, das ideologias, do ambiente físico em que os designativos se encontram.
Neste texto apresentamos resultados de uma pesquisa que teve os seguintes objetivos:
evidenciar as características principais da toponímia das ruas da cidade de Dourados – MS,
especialmente no que se refere à motivação; registrar tendências quanto à estrutura formal dos
topônimos e quanto à presença de outras línguas (diferentes da língua portuguesa); e
fomentar, com dados, o Sistema de Dados do Projeto ATEMS – Atlas Toponímico do Estado
de Mato Grosso do Sul ao qual esta pesquisa está vinculada.
Para isso, conforme pressupostos teórico-metodológicos de Dick (1990; 1992) –
adotados também pelo ATEMS – foram coletados, do mapa impresso da área urbana de
Dourados e do Banco de Dados Multifinalitário (do site da prefeitura), 985 nomes de ruas.
Após a coleta, os dados foram, inicialmente, organizados e classificados segundo sua
motivação semântica, sua língua de origem e sua estrutura formal. Essa organização inicial
dos dados embasou as análises quantitativa e qualitativa.

Sobre o município de Dourados
O município de Dourados foi fundado no ano de 1935, a partir do desmembramento de
terras do município de Ponta Porã – MS. É considerado o segundo mais importante do estado
e está a 220 km de sua capital, Campo Grande. A Fig. 01 que segue mostra a localização de
Dourados no Mato Grosso do Sul.
80

Figura 01 – Dourados no Mato Grosso do Sul

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Dourados
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A população da região em que hoje fica Dourados foi se constituindo de diversos
grupos estrangeiros que se instalaram na cidade: paraguaios, que sofriam com as
consequências do país devastado pela Guerra da Tríplice Aliança; árabes, sírios e libaneses,
que viam na região oportunidades de crescimento com a atividade de comércio,
principalmente; japoneses que vieram principalmente para se estabelecer na Colônia Agrícola
de Dourados (CAND). Além disso, levas de brasileiros de outros estados e regiões também se
instalaram no munícipio: paulistas, que vieram para trabalhar na construção da Estrada de
Ferro; mineiros, que se dedicaram às atividades pastoris, gaúchos, atraídos pelos preços
baixos de lotes; nordestinos de vários estados, que sonhavam em também conseguir um
pedaço de terra.
Convém registrar, porém, que antes do processo de colonização da região em que hoje
fica Dourados, o espaço já era habitado por indígenas das etnias Terena e Guarani Kaiowá.
Essa população, principalmente a de Guarani Kaiowá, que se constitui como uma das maiores
do Brasil, foi sendo confinada em espaços muito pequenos e hoje vive em situação de miséria
em aldeias próximas da área urbana do município.
Atualmente o município é constituído de oito distritos: Vila Formosa, Guassu,
Indápolis, Itahum, Panambi, Picadinha, Vila São Pedro e Vila Vargas e sua população total
está estimada em 216.000 aproximadamente.

A toponímia dos espaços urbanos
Como toda toponímia, de qualquer espaço, a urbana identifica e individualiza os
elementos geográficos. Suas funções de organizar e orientar as pessoas ficam ainda mais
evidentes devido à intensidade da movimentação e da circulação que são próprias das áreas
urbanas, onde vivem, em geral, um aglomerado maior de pessoas.
Além dessas funções, podemos perceber que a toponímia urbana é
também meio para imprimir e veicular aspectos de natureza física e, muito mais ainda, de
natureza antropocultural. Valores, crenças e ideologias são impressos na toponímia de um
local ao longo de sua história. Isso pode ser observado especialmente em relação aos nomes
de ruas, que assim como os nomes de estados, cidades e bairros, são atribuídos por meio de
uma escolha um pouco mais refletida. É diferente do que ocorre, em geral, com a nomeação
de elementos da área rural, onde, por exemplo, um córrego pode receber o nome de Laranjal
ou Araras pela simples presença de uma plantação de laranjeiras ou de ninhos de araras que
estejam próximos ao elemento geográfico.
Isso não significa, evidentemente, que o mesmo não ocorra com a nomeação de
elementos da área urbana, no entanto, como mostraremos, por meio da análise de dados, ao
menos na área urbana de Dourados, os elementos antropoculturais são muito mais presentes.
É preciso considerar que a nomeação das ruas em Dourados deve obedecer à
legislação específica e depende da aprovação da comunidade (ao menos de seus
representantes, como os vereadores, por exemplo). De acordo com o Artigo 17 da Lei
Orgânica do Município de Dourados – MS, as vias e logradouros públicos receberão,
preferencialmente, “[...] nomes de pessoas, de datas, de fatos e referências relativos à história
do Município [...]”. Esse artigo, por si só, já se mostra um forte controlador da nomeação dos
espaços urbanos. Ou seja, no momento da aprovação de um nome para determinada rua, a Lei
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deve ser levada em consideração e os “nomes de pessoas, de datas, de fatos históricos [...]”
terão preferência em relação a outros que eventualmente possam ter sido propostos.

Resultados e discussões
Partimos da observação de que a maioria dos nomes de ruas parecia ser motivada por
nomes de pessoas, conforme prevê a Lei. Pretendíamos, entretanto, verificar quais outras
motivações – considerando o modelo taxionômico de Dick (1992) – poderiam ser observadas
nos nomes das ruas. Inicialmente quantificamos os topônimos de acordo com a natureza de
sua motivação, conforme mostra o Gráfico 01.

Gráfico 01 – Natureza da motivação dos topônimos (nomes de ruas de Dourados – MS)

natureza física

natureza antropocultural

13%

82

87%

Fonte: Elaboração da autora

A análise dos dados evidenciou, então, que 87% dos nomes de ruas têm motivação
inspirada em aspectos de natureza antropocultural. Essa é a primeira tendência observada
nesse conjunto de topônimos urbanos.
E dentre as categorias de natureza antropocultural, as mais recorrentes são as
seguintes: antropotopônimos (nomes próprios individuais, sobrenomes e apelidos – 629);
corotopônimos (nomes de cidades, estados, países, regiões, continentes – 124); axiotopônimos
(nomes de títulos e dignidades de que se fazem acompanhar os nomes próprios individuais –
41): historiotopônimos (nomes de movimentos históricos, seus membros, bem como às datas
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correspondentes – 21); e sociotopônimos (nomes de atividades profissionais, locais de
trabalho e pontos de encontro dos membros de uma comunidade – 09)2.
Os antropotopônimos constituem a categoria de maior destaque na toponímia urbana
do recorte investigado e, segundo Dick (1990, p.309), em qualquer “porção do território”.
A conclusão que se pode retirar do estudo antroponímico na nomenclatura
geográfica, em qualquer porção do território, certamente apontará a categoria
estudada como a mais concorrida entre as restantes. Cite-se, para ilustrar, o exame
efetuado nas denominações municipais do Estado de São Paulo, que revelou cerca
de 101 topônimos, dentre as áreas políticas, como pertencentes à taxeonomia
antropotoponímica.

Notamos, no entanto, que os nomes de pessoas estão mais frequentemente na
toponímia urbana uma vez que os primeiros estudos já concluídos, realizados no âmbito do
Projeto ATEMS, tendo como foco principal a toponímia de acidentes físicos da área rural de
municípios de Mato Grosso do Sul – Schneider (2002), Dargel (2003), Tavares (2004),
Gonsalves (2004) e Tavares (2005) –, mostram que as categorias de natureza física
sobressaem em relação às de natureza antropocultural.
Voltando aos dados desta pesquisa, reiteramos que do corpus de 985 nomes, 629 são
nomes de pessoas. São exemplos desses antropotopônimos: avenida Marcelino Pires, rua
Weimar Torres, rua Joaquim Teixeira Alves. O Gráfico 02 mostra essa proporção em
números percentuais:
Gráfico 02 – Antropotopônimos em relação ao total dos dados
Antropotopônimos

Outras categorias

36%

64%

Fonte: Elaboração da autora

2

Para conhecer o modelo de classificação completo, ver Dick (1990, p. 31-32).
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É importante registrar que apenas cerca de 10% dos antropotopônimos são nomes de
mulheres como os exemplos: rua Adelina Rigotti, rua Albertina de Mattos, rua Eulália Pires.
Registramos ainda que, entre os antropotopônimos do corpus, encontramos principalmente os
nomes dos chamados pioneiros e de pessoas que, por alguma razão, se destacaram na história
do município. No entanto, são incluídos nessa categoria nomes de escritores (rua Castro
Alves), esportistas (rua Airton Senna), religiosos (rua Allan Kardec), inventores (rua Santos
Dumont) e de outras personalidades conhecidas nacionalmente.
É nesse sentido que Dick (1990, 294), mencionando Dauzat e Backheuser, lembra que
os topônimos antroponímicos podem demonstrar diversos sentimentos e intenções como
“oportunidade e autolatria”, “modéstia e espiritualidade”, “acentuada intelectualidade”,
“sentimento cívico”, conforme os nomes escolhidos.
De acordo com a mesma autora, “[...] os topônimos de origem antroponímica podem
se apresentar antecedidos de títulos indicativos de profissão, de patentes militares,
nobiliárquicos ou de investidura em funções políticas e, mesmo, de dignidade ou honrarias
[...]” (DICK, 1990, p. 309). Esse tipo de topônimo foi dividido, pela mesma autora, em outras
duas categorias, a dos sociotopônimos e dos axiotopônimos, mas se caracterizam, igualmente,
pela intenção de homenagem ao homem. Entre os dados, as homenagens mais frequentes a
pessoas que possuem título ou indicativo de profissão são aquelas relativas a:
i) títulos militares como “coronel”, “general”, “major”, “marechal”: rua Coronel
Ponciano, rua General Osório, rua Major Capilé, rua Marechal Rondon;
ii) funções políticas como “presidente”, “vereador”, “deputado”: rua Presidente
Vargas, rua Vereador Aguiar de Souza, rua Deputado Weimar Gonçalves Torres;
iii) títulos religiosos como “padre”, “pastor”, “irmã”, “frei”: rua Padre Edson Nogueira
Lima, rua Pastor Braff, rua Irmã Josélia Tomas, rua Frei Antonino;
iv) títulos de nobreza como “barão”, “duque”, “dom” (para monarcas e príncipes): rua
Barão do Rio Branco, rua Duque de Caxias, rua Dom Pedro I;
v) profissões como “professora”, “guarda municipal”: rua Professora Antônia Cândida
de Melo, rua Guarda Municipal Helena Recalde.
Dick (1990, p. 310), sobre as homenagens a pessoas na toponímia, citando mais uma
vez Backheuser, esclarece:
Ainda que, como disse Backheuser, os nomes pessoais aplicados a localidades
geográficas, possam revelar aspectos de autolatria, imodéstia ou desejo de
perpetuação de feitos individuais, não se pode por em dúvida que, quando bem
aplicados, procurando-se o vínculo aproximado entre as circunstâncias do lugar e do
denominador que lhe permitiu a designação, possibilitam, realmente, que uma
parcela da história regional ou nacional seja conservada e transmitida às gerações
posteriores.

Se a homenagem aos homens de destaque na história está prevista e incentivada pela
Lei Orgânica do município, a homenagem a outros espaços, por meio da transferência de
topônimos não está prevista na Lei. Ainda assim, a categoria dos corotopônimos se apresenta
como a segunda mais produtiva entre os nomes de ruas. Essa prática, isto é, nomear um
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espaço com o nome de outro espaço, já foi verificada e estudada por Dick (1982, p. 95), que
explica:
[...] os topônimos deslocam-se [...] ou acompanhando as levas povoadoras, o que
caracteriza a tão comentada “saudade” da terra natal, ou separadamente do elemento
humano que imigrou, impulsionado, apenas pelo próprio prestígio, como diz
Backheuser, configurando, neste caso, um típico exemplo de “mimetismo
toponímico”.

A análise demonstrou que os corotopônimos do corpus aqui examinado têm diversas
procedências, que podem, de fato, conforme menciona Dick, evidenciar saudade da terra natal
ou intenção de conferir prestígio ao local. As procedências mais comuns são as seguintes:
i) Nomes de cidades e distritos do próprio MS: rua Campo Grande, rua Caarapó, rua
Ivinhema, rua Ponta Porã;
ii) Nomes de estados brasileiros: rua Mato Grosso, rua Rio Grande do Sul, rua São
Paulo;
iii) Nomes de países das Américas: rua Argentina, rua Bolívia, rua Canadá, rua
Colômbia, rua México, rua Nicarágua;
iv) Nomes de países da Europa: rua Alemanha, rua Espanha, rua Itália, rua Portugal,
rua Suíça;
v) Nomes de locais turísticos brasileiros ou estrangeiros: rua Bariloche, rua Cancun,
rua Fernando de Noronha, rua Itapuã.
Em Dourados, existem bairros em que praticamente todas as suas ruas têm nomes
transplantados. É o que ocorre com o bairro Parque das Nações I, ilustrado com a Fig. 2 que
segue, em que aparecem nomes de países das Américas.
Figura 02 – Recorte do mapa de Dourados – corotopônimos no Parque das Nações I

Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-22.2334478,-54.760894,19z
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Caso semelhante é o do bairro Jardim Europa, no qual encontramos ruas designadas
com os nomes de países da Europa: rua Alemanha, rua Espanha, rua França, rua Suécia, entre
outras.
Além dos nomes de cidades, estados, países e continentes, já previstos na definição
dessa categoria, observamos que todas as regiões da Itália foram homenageadas por meio da
nomeação das ruas do bairro Vila Roma II, um dos mais recentes da cidade.
Assim, ainda que de forma concentrada em alguns bairros, as referências à Itália
ficaram muito presentes no conjunto dos nomes de ruas da cidade Dourados. No Quadro 01
apresentamos esses topônimos e os elementos geográficos a que eles se referem antes de
serem tomados como nomes de ruas.
Quadro 01 – Topônimos que nomeiam outros elementos geográficos na Itália
Topônimos em Dourados – MS
Rua Apeninos
Rua Abruzzo
Rua Arezzo
Rua Basilicata
Rua Calábria
Rua Campânia
Rua Emília Romagna
Rua Esquilino
Rua Friul Veneza
Rua Grosseto
Rua Lázio
Rua Ligúria
Rua Lombardia
Rua Marche
Rua Molise
Rua Palatino
Rua Piemonte
Rua Puglia
Rua Quirinale
Rua Sardenha
Rua Sicilia
Rua Siena
Rua Toscana
Rua Trentino
Rua Umbria
Rua Vale Daosta
Rua Veneto
Rua Viminale
Rua Vaticano

Elementos geográficos da Itália
designados com o mesmo nome
Cadeias de montanhas da Itália
Região
Cidade da região da Toscana
Região
Região
Região
Região
Colina localizada em Roma
Região
Comuna/cidade
Região
Região
Região
Região
Região
Colina localizada em Roma
Região
Região
Bairro do centro de Roma
Região
Região
Cidade da região da Toscana
Região
Região
Região
Região
Região
Colina localizada em Roma
País encravado em Roma (?)

Fonte: Elaboração da autora
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Os nomes de ruas que também são nomes de colinas e montanhas (Apeninos,
Esquilino, Palatino, Viminale) não foram classificados como corotopônimos porque não se
encaixam na descrição dessa categoria – ficaram, por ora, sem classificação quanto à
motivação.
Ainda entre as categorias de natureza antropocultural, destacamos os
historiotopônimos, que podem ser exemplificados pelos seguintes designativos: rua da
Abolição, rua Independência, rua 07 de Setembro, rua 20 de Dezembro (aniversário da
cidade). Lembramos que a Lei Orgânica determina que sejam privilegiados nomes “[...]
nomes de pessoas, de datas, de fatos e referências relativos à história do Município.” No
entanto, as datas e fatos verificados nos nomes de ruas são, com mais frequência relativos à
história do país.
Independentemente da taxionomia que estamos utilizando na análise dos nomes,
notamos que um importante fato histórico para o Brasil – a Guerra do Paraguai – deixou
algumas marcas na toponímia urbana de Dourados. Os topônimos transcritos na sequência, de
alguma forma, fazem referência a esse episódio bélico: rua Aquidabã, rua Benjamin Constant,
rua Duque de Caxias, rua Floriano Peixoto, rua General Câmara, rua General Osório, rua Guia
Lopes, rua Humaitá, rua Riachuelo, rua Visconde de Taunay3.
Além das categorias antropoculturais mais recorrentes já mencionadas
(antropotopônimos, corotopônimos, axiotopônimos, historiotopônimos e sociotopônimos)
outras seis foram observadas na análise dos dados, conforme é possível verificar no quadro
seguinte no qual constam as quantidades e um exemplo.
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Quadro 02 – Outras categorias de natureza antropocultural
Categoria

Quant.

Exemplo

Animotopônimo

01

rua Liberdade

Ecotopônimo

01

travessa do Castelo

Etnotopônimos

06

rua dos Caiuás

Hagiotopônimos

02

rua São Francisco

Hierotopônimos

04

rua Sagrada Família

Hodotopônimos

07

rua Marginal

Fonte: Elaboração da autora

Na sequência passamos às considerações sobre topônimos das categorias de natureza
física que se destacaram entre os dados desta pesquisa.
Como é possível observar no Gráfico 01, apenas 13% dos nomes de ruas puderam ser
incluídos em categorias de natureza física. As cinco mais recorrentes foram as seguintes:
3

Encontra-se no prelo artigo de nossa autoria que analisa mais detalhadamente as marcas da Guerra do Paraguai
na toponímia urbana de Dourados – MS.
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fitotopônimos (nomes relativos à vegetação em geral – 64), zootopônimos (nomes relativos a
animais – 45), litotopônimos (nomes de índole mineral ou relativos à constituição do solo –
07), geomorfotopônimos (nomes relativos a formas topográficas – 06), cardinotopônimos
(nomes relativos a posições geográficas em geral – 05).
Entre os fitotopônimos, pudemos verificar que diferentes tipos de árvores e outras
plantas aparecem como designativos de ruas. Entre as quais, citamos as seguintes:
i) Árvores frutíferas: rua dos Abacateiros, rua das Amoreiras, rua dos Ingazeiros, rua
dos Pessegueiros;
ii) Árvores para madeira: rua Cedros, rua Cerejeiras, rua Eucalipto, rua Peroba;
iii) Árvores ornamentais: rua dos Ipês, rua Manacás, rua das Palmeiras, rua dos Oitis;
iv) Outras plantas: rua das Cicas, rua Cafelândia, rua Girassol, rua dos Gerânios.
Convém destacar a presença dos ipês entre os fitotopônimos, uma vez que diferentes
tipos dessa árvore aparecem nos nomes de ruas: rua Ipê Amarelo, rua Ipês Branco, rua Ipê
Rosa, rua Ipê Roxo. Lembramos, porém, que, no processo de nomeação, nem sempre é
necessária a presença da árvore na rua para que seu nome se torne um topônimo. Da mesma
forma, a árvore está presente em canteiros de várias ruas que receberam outros nomes (cf.
Fig.3).
Figura 03 – Ipês Rosa na Rua Camilo Hermelindo da Silva – Dourados – MS
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Fonte: https://www.google.com.br/search?q=ipês+rosa+em+Dourados+ms

A fonte motivacional relativa aos animais – que resulta em zootopônimos – ficou
representada na toponímia urbana por um pequeno conjunto de aves: rua das Andorinhas, rua
Arara Azul, rua Azulão, rua dos Beija-Flores, rua Flamingo; e de peixes: rua Jaú, rua
Lambari, rua Pacu, rua Piau, rua Piraputanga, rua Tambaqui. É possível afirmar que, de modo
geral, esses animais estão presentes na flora da região em que fica Dourados, o que comprova
que aspectos do ambiente físico se refletem na língua, nesse caso no processo de nomeação do
espaço.
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Os litotopônimos foram representados por pedras preciosas: alameda dos Brilhantes,
alameda dos Diamantes, alameda das Esmeraldas, alameda das Pérolas, alameda dos Rubis,
alameda das Safiras, alameda dos Topázios. São todos nomes de ruas de um mesmo bairro de
Dourados: Campo Dourado.
Já na categoria dos geomorfotopônimos, foram incluídos os seguintes topônimos: ruas
dos Alpes, rua Atalaia, rua Esplanada, rua Monte Alegre, rua Pantanal, avenida Planalto,
porque os sentidos considerados foram os seguintes, retirados todos do dicionário Hoauiss
(2001):
i) alpe: “serra, monte, lugar elevado”;
ii) atalaia: “lugar elevado [...]”, “morro mais alto de uma serra”;
iii) esplanada: “terreno plano, largo, extenso [...]”;
iv) monte: “parte de uma superfície que se eleva em relação ao espaço circundante;
morro”;
v) pantanal: “grande extensão de pântano”;
vi) planalto: “superfície elevada e plana, ou com poucas ondulações [...]”.
Lembramos que o objetivo do estudo é apresentar tendências gerais, e apenas uma
pesquisa mais detalhada sobre cada um dos nomes – o que é possível quando se tomam
pequenos recortes toponímicos – poderá confirmar a real motivação de alguns nomes. Monte
Alegre, por exemplo, poderia ser classificado como corotopônimo, já que existem vários
municípios brasileiros denominados por Monte Alegre com ou sem outro elemento
especificador: Monte Alegre (Pará), Monte Alegre do Sul (São Paulo), Monte Alegre de
Minas (Minas Gerais), Monte Alegre dos Campos (Rio Grande do Sul), Monte Alegre do
Piauí (Piauí), Monte Alegre de Goiás (Goiás). Assim migrantes vindos de qualquer um desses
estados poderiam ter sugerido a denominação dessa rua com o nome de sua cidade natal. O
mesmo ocorre com Cafelândia, que também é nome de municípios dos estados do Paraná e de
São Paulo.
Quadro 03 – Outras categorias de natureza física
Categorias

Quant.

Exemplos

Astrotopônimos

03

rua Júpiter

Cardinotopônimos

05

alameda Oeste

Hidrotopônimos

02

rua Lagos Andinos

Meteorotopônimo

01

rua Orvalho

Fonte: Elaboração da autora

No Gráfico 03, podemos observar a produtividade de todas as categorias, com
destaque, considerando, agora, a totalidade dos dados, para os antropotopônimos,
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corotopônimos, fitotopônimos, zootopônimos, axiotopônimos e historiotopônimos. Esse
gráfico confirma a prevalência dos fatores de natureza antropocultural no recorte investigado.
Gráfico 03 – Taxionomia dos nomes das ruas de Dourados – MS
700
600
500
400
300
200
100
0

Fonte: Elaboração da autora

Ficaram sem classificação quanto à motivação os topônimos do Quadro 04, cujas
informações enciclopédicas não permitiram que fossem “encaixados” em nenhuma das
categorias do modelo utilizado.
Quadro 04 – Topônimos sem classificação taxionômica
Termo
genérico
rua

Termo
específico
Apeninos

rua

Campidoglio

rua
rua
rua
rua

Continental
Esquilino
Fluminense
Maçarico

rua
rua

Mediterrâneo
Negreiros

Informações enciclopédicas
Os Montes Apeninos são cadeias de montanhas, localizadas
na Itália.
O Capitólio, ou monte Capitolino, é uma das sete colinas de
Roma.
Relativo a continente.
O monte Esquilino é uma das sete colinas de Roma.
Relativo ao Rio de Janeiro, estado do Brasil.
Maçarico pode se referir à praia do Maçarico, Salinópolis/
PA.
Relativo ao mar Mediterrâneo.
Relativo a negros.

Fonte: Elaboração da autora
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A estrutura formal dos topônimos
Os nomes de pessoas, como demonstrado, prevalecem na nomeação das ruas de
Dourados. Esses nomes, em geral, são formados de primeiro nome e sobrenomes, como
ilustram mais esses exemplos: rua Alcides Klaus, rua Cláudio Goelzer, rua Clóvis Cerzózimo
de Souza. Como, até o momento, não dispomos de fontes seguras para determinar a origem
linguística da maioria dos nomes e sobrenomes de pessoas, que aparecem entre os dados,
optamos por não informar os supostos casos de composição com hibridismo.
Na sequência, entretanto, para não correr o risco de não considerarmos algumas
características importantes dessa toponímia, apresentamos algumas observações a respeito de
evidências de línguas estrangeiras (e indígenas) que aparecem nos dados.
Ainda sobre a estrutura formal, observamos também raros casos de topônimos simples
formados por elementos de língua diferentes. Além de raros, eles não denotam
particularidades da região. Trata-se de vocábulos já incorporados à língua portuguesa que não
são mais percebidos, pelos falantes, como pertencentes à outra língua. Ilustram esse tipo de
designativos, os seguintes: rua das Araras, rua Arapongas, rua Pitangueiras. Nos dois
primeiros nomes, temos apenas a desinência de plural, que é morfema da língua portuguesa,
associada aos vocábulos de origem tupi; no último, um sufixo precede a desinência de
número.
O Gráfico 04 ilustra a proporção de nomes formados por apenas um elemento
(simples) e por nomes formados de dois ou mais elementos (compostos).
Gráfico 04 – Estrutura formal dos topônimos
Composto

Simples

26%

74%

Fonte: Elaboração da autora

Como podemos perceber por esse gráfico, 74% dos topônimos urbanos têm estrutura
composta. Esse resultado, reiteramos, está associado ao tipo de motivação que prevalece.
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A língua de origem dos topônimos
Ainda que não seja possível informar, com segurança, a língua de origem dos nomes
que compõem os sintagmas toponímicos coletados para este estudo, consideramos importante
apresentar algumas observações sobre as línguas que ficaram evidenciadas no conjunto dos
dados (além da língua portuguesa, que, obviamente, é a predominante). Isso porque
entendemos que as línguas refletidas nos designativos, em certa medida, estão associadas ao
processo de constituição da população do município.
Tavares e Velasco (2016, p. 24), em artigo intitulado A presença e a motivação de
topônimos indígenas nas ruas de Dourados/MS, já haviam verificado que apenas 7% dos
nomes de ruas de Dourados têm origem indígena ou são formados por pelo menos um
vocábulo de origem indígena; ou seja, a proporção em relação ao todo é relativamente
pequena. Nesse percentual estão incluídos nomes como: rua Arara Azul, rua Buriti, rua
Jandaia, rua Ponta Porã.
Quando levamos em conta que, no município, encontra-se a maior população indígena
do estado e uma das maiores do Brasil, é comum supor que as línguas indígenas locais
estivessem mais fortemente presentes na toponímia. As autoras, porém, concluíram:

No exame do conjunto de nomes cuja origem é de alguma língua indígena (em geral
do Tupi), foi possível verificar que os vocábulos, em sua maioria, já foram, há muito
tempo, incorporados à língua portuguesa, denotando que não são especificidades da
região. Ou seja, não possuem relação com a presença e com os aspectos culturais
dos indígenas da região (TAVARES; VELASCO, 2016, p. 31).

Além das línguas indígenas, da portuguesa, obviamente majoritária, outras ficaram
evidenciadas nesse conjunto de topônimos urbanos. Em geral, as línguas estrangeiras
apareceram nos nomes e sobrenomes de pessoas que foram utilizados como topônimos e nos
nomes de elementos geográficos de outras localidades que foram, em Dourados, novamente
utilizados como designativos geográficos.
Os topônimos de origem linguística italiana – conforme já mencionado na análise
relativa à motivação – foram os que mais se destacaram e podem ser exemplificados com os
seguintes sobrenomes que acompanham primeiro nome: avenida Adroado Pizzini, rua Jandira
Barbieri Ducci, rua Osvaldo Lorenzini, (em que os sobrenomes Pizzini, Ducci e Lorenzini
têm origem italiana.); e com os seguintes nomes que também são topônimos de outras
localidades na Itália: rua Arezzo, rua Basilicata, rua Calábria, rua Marche.
Sabemos que o período mais intenso da imigração italiana para o Brasil ocorre por
volta de meados do século XIX (1850) depois da proibição do tráfego de escravos, ou seja, é
um período muito anterior à criação do município de Dourados. Mas, sabemos também, que
os italianos se instalaram principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil e dessas regiões,
mais tarde, migraram para a região onde hoje fica o município de Dourados.
Sobressaíram também topônimos de língua japonesa, representados por nomes e
sobrenomes de pessoas como rua Massao Iguma, rua Shonei Fujinaka, rua Toshinobu
Katayama, rua Toshio Oshiro.
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Os japoneses chegaram ao Brasil no início do século XX (1908 seria o marco da
migração japonesa no país) e se instalaram principalmente no estado de São Paulo. Algumas
décadas, depois muitas famílias, incentivadas pelas políticas de ocupação da região CentroOeste, vieram se estabelecer na região para trabalhar, principalmente nas lavouras de café,
como fizeram os imigrantes italianos.
Ainda no que se refere à língua dos topônimos, chama a atenção também a presenças
de nomes árabes como rua Elia Saad, rua Hayel Bon Faker, rua Mohamad. H. Hajj, rua
Mustafa S. Abdo Sater.
A imigração árabe no Brasil passa a ter importância também no início do século XX. É
do Líbano e da Síria que teriam partido os maiores fluxos que se instalaram na região sudeste
do país e depois se dirigiram para outros locais, como Dourados, por exemplo. Ao contrário
de outros grupos imigrantes, os árabes não se destacaram pelo trabalho na lavoura, mas, em
sua maioria, como mascates e varejistas4.

Considerações finais
Como explicitado, este artigo teve o objetivo principal de apontar tendências no que se
refere à nomeação das ruas da cidade de Dourados. Como a pesquisa seguiu os pressupostos
teóricos de Dick (1990, 1992) e os parâmetros do ATEMS, analisamos os dados a partir de
sua motivação semântica, de sua estrutura formal e de sua língua.
Quanto à motivação, reiteramos, sobressaem as categorias de natureza
antropoculturais, sendo os nomes de pessoas a principal, abrangendo a grande maioria dos
dados. Atribuímos esse resultado à existência da Lei Orgânica do Município de Dourados, que
orienta que os nomes de ruas sejam, preferencialmente, nomes de pessoas, de datas, de fatos e
referências relativos à história do município, conforme já mencionado.
No que se refere à estrutura morfológica dos topônimos, verificamos que a composta é
a que prevalece. Associamos esse resultado, principalmente, às taxionomias que sobressaem
no corpus: nomes de pessoas, acompanhados ou não de títulos ou indicativos de profissão ou
ocupação. Em outras palavras, a maioria dos nomes de ruas, que por usa vez, são nomes de
pessoas, são compostos de nomes e sobrenomes.
Quanto à língua de origem, vale lembrar, não foi possível uma análise quantitativa por
meio da qual apresentássemos quantidades exatas, uma vez que não tivemos acesso a fontes
seguras que pudessem determinar a origem de todos os nomes, sobretudo dos nomes de
pessoas. No entanto, algumas línguas verificadas nos topônimos puderam ser evidenciadas e
relacionadas ao processo de colonização do município e/ou da região.
Ao término da análise, foi possível concluir que o modelo taxionômico adotado para a
classificação da motivação se mostrou adequado e suficiente para esse conjunto de topônimos
urbanos. No entanto, como a categoria dos antropotopônimos prevalece majoritariamente
entre os dados, talvez fossem úteis algumas subdivisões que fizessem aclarar mais aspectos
que denotassem especificidades da toponímia urbana. Isso porque, por exemplo, na mesma
categoria estão os nomes de pessoas pouco conhecidas e pessoas muito célebres como artistas,
escritores, esportistas, religiosos, entre outros.
4

Mais informações sobre a migração árabe em Dourados, ver Souza (2007).
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Recortes menores dos mesmos dados poderão ainda ser tomados como objeto de
estudo para que os outros aspectos da toponímia urbana de Dourados possam ser conhecidos e
registrados.
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