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RESUMO

Este trabalho  visa  contribuir com as investigações linguísticas, no que se refere ao estudo da toponímia  de comunidades quilombolas no Centro 
Oeste. A pesquisa centra-se na discussão e classificação dos topônimos das comunidades quilombolas que receberam taxionomia de 
hierotopônimos/ hagiotopônimos neste trabalho. O objetivo é realizar um estudo descritivo linguístico e cultural do léxico hagiotopônimo e 
hierotopônimico dessas comunidades quilombolas da região Centro-Oeste, focalizando os  nomes de santos, santas e invocações que envolvam 
entidades religiosas, e nesse processo observar e propor uma nova subdivisão as taxes do hierotopônímos propostas por Carvalho (2014), uma 
vez que esses não apresentam uma taxionomia especifica para subclassificar os hierotopônimos que referem- se as entidades dos cultos afros em 
específico.  Ao propormos tal taxionomia remetemos aos estudos antropológicos da necessidade de considerar as marcas do processo colonial do 
Brasil, os reflexos históricos na sua formação e a presença significativa da população negra que, posteriormente, deu origem às comunidades 
designadas quilombolas. Partindo do princípio de que os topônimos testemunham parte da história da língua, já que os contatos linguísticos e 
culturais entre os povos costumam ser registrados e conservados por esses signos linguísticos, a metodologia parte dos embasamentos teórico-
metodológicos da toponímia concebidos por Dauzat (1926) e por Dick (1990; 2004) e da antropologia linguística na perspectiva de Duranti (2000). 
O corpus deste estudo é constituído de 131 nomes de comunidades denominadas pelas Certidões Expedidas às Comunidades Remanescentes 
Quilombolas (CRQs IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e que contemplam a classificação taxionômica dos nomes, segundo o 
modelo de Dick (1992), analisando o processo de motivação e formação subjacente a cada designativo e buscando identificar particularidades em 
termos de etimologia e do caráter semântico da palavra que deu origem ao topônimo e tratando a percepção desse topônimo como marcador 
ideológico no que refere ao negro e a sua representação no sagrado propondo  uma nova perspectiva de estudo que denominada toponímia afro-
brasileira.
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