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A palavra nomeia o mundo e tudo o que é percebido nele. Diversos 

campos dos estudos lexicais dão conta das mais variadas possibilidades de 

estudo das palavras. O estudo dos topônimos, ou seja, dos nomes de lugares, 

é um deles. Assim, os nomes próprios dos lugares têm um espaço definido 

nos estudos lexicais. A partir da Onomástica, ramo da Lexicologia que 

estuda o onoma “nome”, a Toponímia vem buscando estudar os nomes 

próprios dos lugares ou topos que habitam esse mundo. Fazendo uma rela-

ção íntima e profunda entre o nomeador e o nomeado, essa parte da Lexico-

logia desemboca sempre na relação homem–sociedade–cultura. A proposta 

aqui é partir dos nomes que designam as cinco baías e suas respectivas 

ilhas, localizadas no estado da Bahia. O presente trabalho fundamenta-se na 

perspectiva dos estudos toponímicos de DICK (1990; 1992; 1997; 2007), 

assim como nos estudos desenvolvidos acerca dos atlas toponímicos de 

diversos estados brasileiros, como o ATEMIG (Atlas Toponímico do Estado 

de Minas Gerais) coordenado por Seabra (2004; 2006; 2008), o ATEMS 

(Atlas Toponímico do Estado de Mato Grosso do Sul) sob a coordenação de 

Isquerdo (1997; 2008; 2012), dentre outros. Faz parte de um projeto maior 

intitulado Atlas Toponímico da Bahia-ATOBAH, desenvolvido no Núcleo 

de Estudos Lexicais-NEL, cujo objetivo é o de traçar um perfil toponímico 

do estado da Bahia percorrendo seus municípios, bairros, ruas, ladeiras, 

igrejas, rios, praças, ilhas etc. Dessa forma, os aspectos revelados a partir 

desse estudo de descrição da formação dos topônimos, ultrapassam o fazer 

linguístico, enveredando pelos caminhos históricos, geográficos e sociocul-

turais de seus nomeadores, salvando e preservando assim a memória e iden-

tidade da região estudada. Participantes: ABBADE, Celina Márcia de Souza 

(PPGEL/ NEL/UNEB): A toponímia nas baías da Bahia e suas respectivas 

ilhas ABBADE, José Martins (PPGEL/NEL/UNEB); ABBADE, Celina 

Márcia de Souza (PPGEL/UNEB): Água, Fé e Axé: topônimos de fontes 

situadas em terreiros soteropolitanos LIMA, Marcos Andraño Queiroz de 

(NEL/UNEB): Cachoeiras sagradas do Parque São Bartolomeu: estudo 

toponímico GOMES, Marta Maria (Pais-Cultura/NEL/UFBA): Aspectos 

culturais da toponímia soteropolitana. 
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