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RESUMO

Este projeto visa a contribuir com as investigações linguísticas, no que se refere ao estudo da toponímia de nomes de comércio. A pesquisa 
centra-se na discussão dos nomes comerciais . Para tanto foi necessário resgatar dados acerca do processo colonial no Brasil e os reflexos 
históricos e sociais da atualidade .Partindo do princípio de que os topônimos testemunham parte da história da língua, os contatos linguísticos e 
culturais entre os povos costumam ser registrados e perpetuados pelos signos toponímicos. Este projeto propõe-se a descrever e analisar , 
segundo embasamentos teórico-metodológico da Toponímia concebidos por Dauzat (1926) e por Dick (1990;1992; 1999; 2004) e da Antropologia 
Linguística na perspectiva de Duranti (2000). O corpus deste será dividido por setores baseados na Lista cedida pela FECOMERCIO(Federação do 
comércio de bens, serviços e turismo do estado de Mato Grosso do Sul , o estudo contemplará a classificação taxionômica dos nomes, 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, bem como suas transformações linguísticas, perante as quais temsea expectativa de 
encontrar ou não resquícios dos contatos linguísticos .A pesquisa toponímica pode resgatar a importância das causas denominativas que motivam 
o denominador no ato da nomeação de uma localidade, comércio ou entidade . Esta pesquisa tem como objetivo realizar a análise toponímica 
dos nomes oficiais dos comércios em Campo Grande MS e, por intermédio dessa pesquisa, resgatar a perspectiva da história do estado, as origens 
e evolução histórica, que são testemunhas do desenvolvimento social, habitacional, econômico, histórico e cultural da terra. Examinar a 
motivação toponímica de nomes de lugares classificando-os em categorias taxonômicas, físicas ou antropoculturais, e respectivas taxes (DICK, 
1990), traçando o perfil toponímico comércios , segundo a região da cidade de Campo Grande MS , é o propósito desta pesquisa.Para tanto, serão 
analisados os nomes oficiais dos comércio em MS . É importante registrar que não se tem notícias acerca de estudos da ToponímiaComercial em 
MS e por intermédio disso buscamos verificar as motivações dos denominadores das tais entidades . Portanto, um trabalho inédito de relevância 
para os estudos toponímicos no Brasil e para os estudos na área da comunicação.
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