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RESUMO
r
Segundo sua definição, toponímia é o estudo etimológico do nome dos lugares.
Considerando a construção histórico-social do Brasil, podemos encontrar diversas
contribuições quanto à formação da língua escrita e falada neste território. Entre os principais
colaboradores para a formação desta língua está a contribuição indígena, língua-mãe dos
habitantes pré-coloniais, que "batizou" e batiza até hoje muitos lugares do Brasil. As toponímias
indígenas expressam as formas de significação das sociedades autóctones no território
brasileiro, e dentre as formas de significação dos lugares, se destaca o reconhecimento das
características geográficas do território. A proposta deste trabalho é o estudo e análise dos
topônimos do V ale do Paraíba paulista, empregando uma abordagem interdisciplinar, que é
pertinente porque os saberes da toponímia articulam conhecimentos geográficos, históricos,
botânicos, biológicos, antropológicos, além da própria linguística, permitindo um exercício
conjunto das diferentes disciplinas em torno de um problema comum: o lugar vivido pelos
alunos e das paisagens estudadas. Com aporte da pesquisa bibliográfica, torna-se evidente o
tipo de relação homem-natureza primordiais para essa determinação, que pode ter se apropriado
de acidentes geográficos, condições predominantes do clima ou, fauna e flora característicos.
Encontramo-nos situados no Vale do Paraíba Paulista, lugar anteriormente ocupado por
diversas tribos indígenas, tais como os tamoios, tamujos, os jês e os Tupi - concentrando-se,
principalmente, entre as serras do Mar e da Mantiqueira. É interessante ressaltar, ainda, que
após a intervenção dos colonizadores europeus, com expedições para desbravar o mundo novo
- processo este que acarretou no genocídio da população indígena, na perda de identidade
desses povos ou em sua modificação, a citar a imposição da religião cristã em detrimento à
crença em wn Ser Superior de caráter celeste, na miscigenação das populações indígenas e
europeias, que ainda marca os traços fisicos carregados pelos seus sucessores. As mudanças
refletidas na cultura podem ser enumeradas como os hábitos alimentares, vestimentas e
comportamento, alterando, assim, seu modus vivendi.
Palavras-chave: Toponímia. Toponímia Indígena. Geografia Regional. Geografia Cultural.
Interdisciplinaridade.

ABSTRACT

-

Aeeording to your definition, Toponymy is the etymologic study from the plaee's
names. Considering the social-historie construction of Brazil, we ean find severa! contributions
to the written and spoken language fonnation on this territory. Among the main contributors to
the language construction is the indigenous contribution, mother language from the precolonies habitants, who gave names to many places at Brazil. Toe indigenous Toponymies
express the ways of autochthonous society' s meaning in the Brazilian territory, and among the
places meaning forms, stands out the recognition from geographic characteristics of territory.
Toe propose from this researeh is to study and analysis of Toponymies of Vale do Paraíba
Paulista, employing an interdisciplinary approach, which is pertinent because the Toponymy
knowledge articulates geographic, historie, botanic, biologic, anthropologic knowledge, besides
the language itself, allowing a conjunet exercise from the different disciplines around a common
problem; the plaee where the students live and the foreground studied. With basement of
bibliographic research, turns evident the kind of man-nature relationship primordial to this
detennination, whieh eould appropriated of geographic accidents, predominant climate
eonditions or, characteristics fauna and flora. We find us sited at Vale do Paraíba Paulista,
place previously occupied by many indigenous tribes, like Tamoios, Tamujos, the Jês and the
Tupi - mainly concentered at Serra do Mar and Serra da Mantiqueira. It is interesting to
highlight, even, that before the European colonizers intervention, with expeditions to grub the
new world - process which take to this indigenous population genocide, lost from their identity
or their modification, like the Christian religion impose over the trust in a celestial superior
entity, mixing the indigenous and European population, still carried by their successors. Toe
changes reflected at their culture can be enumerated like feeding, clothing and behavior habits,
altering, at end, their modus vivendi.
Keywords: Toponymy. Indigenous Toponymy. Regional Geography. Cultural Geography.
lnterdisciplinarity.
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INTRODUÇÃO

·--::

-

Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, a língua que se falava na maior
parte da costa brasileira era aquela que hoje chamamos tupi antigo. Os indígenas da costa que
falavam variantes dialetais dessa língua eram chamados genericamente de tupis. Eram eles os
potiguaras, os tupinambás, os caetés, os tupiniquins, os tupis da capitania de São Vicente etc.
Considerando a construção histórico-social do Brasil, podemos encontrar diversas
contribuições no que diz respeito à formação da cultura, muito além da língua mãe escrita e
falada. Entre os principais contribuintes desta cultura está a contribuição indígena, a qual ainda
está presente em nosso cotidiano, porém esmaecida, talvez pelo baixo empenho de professores
em destacá-la, talvez pela globalização, que força o mundo a ser uno em diversos âmbitos da
sociedade, entre esses aspectos, a universalização da língua.

..-...

É importante salientar que desde o Brasil Colônia, os povos indígenas tiveram o seu
direito de existir enquanto grupo étnico negado. Não foi aceito enquanto culturalmente
distintos, com tradições, modos de ser e de viver próprios. Também, a sociedade contemporânea
direciona os grupos sociais para a homogeneização cultural, apagando as diferenças
linguísticas, culturais, sociais e étnicas como um caminho para uma "sociedade melhor''.

-

r>.

.-.

O tupi antigo foi a língua mais usada na costa do Brasil no século XVI. No século XVII
ele daria origem a línguas gerais. Estas foram, por séculos, as línguas da maioria dos membros
do sistema colonial brasileiro, de índios, negros africanos e europeus, contribuindo para a
unidade política do nosso país. Deixaram à língua portuguesa do Brasil milhares de termos,
nomearam milhares de lugares em nosso território, penetraram em nossa literatura colonial, no
Romantismo, no Modernismo, foram a referência fundamental de todos os que quiseram

/".

afirmar a identidade cultural do Brasil.
Este trabalho tem por objetivos apontar as tribos indígenas que habitavam a região do
Vale do Paraíba, analisar os topônimos indígenas desta, principalmente aqueles relacionados à

-

geografia física da região, visando aplicação nas aulas de geografia no ciclo II do ensino
fundamental, uma vez que, os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN, de Geografia para este
ciclo educacional visam trabalhar as relações do processo histórico na formação das sociedades,
bem como trabalhar com diferentes noções espaciais e temporais atrelados aos fenômenos
sociais, culturais e naturais de cada paisagem.

-

Ao trabalhar a toponímia em sala de aula, é inerente o uso interdisciplinar, conforme
preconizam os PCN. Eles apontam que um dos objetivos do ensino fundamental é "conhecer
características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais como meio
para construir progressivamente
pertinência

a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de

ao país" (PCN, 1998: p. 07). Sob essa perspectiva,

a inclusão de estudos

direcionados à Toponímia na escola contribui para um maior entendimento da cultura local.
No mundo das palavras, ocupa um lugar especial o nome que inicialmente emanado do
mundo comum para ser aplicado a um lugar concreto, sofre as modificações realizadas pelo
homem que o transforma e o reconstrói para o uso das gerações seguintes. Por isso, os nomes
de lugares, também conhecidos como topônimos (do grego topos, "lugar", e onoma, "nome"),

constituem um interessante campo de pesquisa.
O estudo dos nomes de lugares nos permite entrelaçar conceitos de diferentes áreas do
conhecimento, o que proporciona uma forma interativa de se estudar a história de um povo ou
comunidade, em que se possa conhecer não apenas os fatos ocorridos em determinado lugar,
mas como eles influenciaram na formação e na nomeação daquele local. Buscar o diálogo entre
as disciplinas nos leva a construir um ensino mais significativo, no qual as ideias e os conteúdos
se relacionam e não se fragmentam.
Ainda, o estudo dos topônimos de uma determinada região pode constituir, ao mesmo
tempo, um registro científico, um resgate e, até mesmo, a preservação da cultura e da memória
dos povos que habitaram e que habitam um determinado lugar
Ao tomarmos posse de um espaço fisico-geográfico ou nos estabelecermos em um
núcleo populacional, precisamos nomeá-lo com o intuito de garantir nossa localização espacial
e identidade comunitária. Dessa forma, por meio da Toponímia, ramo de conhecimento da
Onomástica, podemos analisar a estreita relação que há entre o homem e os lugares que
designam o espaço que ele ocupa, isto é, podemos analisar, entre outras, a relação que há entre
língua, cultura, sociedade e natureza, manifestada no processo de nomeação dos lugares.
A abordagem interdisciplinar é pertinente pois os saberes da toponímia articulam
conhecimentos geográficos, históricos, botânicos, biológicos, antropológicos, além da própria
linguística, permitindo um exercício conjunto das diferentes disciplinas em torno de um
problema comum: o lugar vivido pelos alunos e das paisagens estudadas.
A metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa, que consiste no aprofundamento
sobre o objeto estudado, a presença da cultura indígena no Vale do Paraíba, no que tange os
13

topônimos herdados desses povos, sejam estes acidentes geográficos, condições climáticas ou
fauna e flora, constituindo, assim, a identidade valeparaibana.
As pesquisas e os artigos publicados por Dick, que se expandiram a partir da publicação
de sua tese de doutorado em 1980 e que tiveram prosseguimento

nos anos subsequentes,

estabeleceram, no Brasil, um marco firme e divisor nesta área. Pode-se considerar que são
trabalhos que serviram e servem de base para estudos e pesquisas realizados em vários estados
do Brasil.
Quanto à região de estudo, o V ale do Paraíba é uma região socioeconômica que abrange
o Leste do Estado de São Paulo e Oeste do Estado do Rio de Janeiro, e que se destaca por
concentrar uma parcela considerável do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil. O nome deve
se ao fato de que a região é banhada pela Bacia Hidrográfica do Rio Paraiba do Sul.

A região constitui um importante corredor natural de comunicação, vias terrestres ou
pelo rio, que testemunhou a dinâmica sócio-política das populações tradicionais, formadas por
grupos indígenas falantes de línguas do troco tupi e Macrojê.
O Vale do Paraíba foi povoado por duas grandes nações indígenas: os Tuppin Inba ou
Tupinambás, considerados como "o povo tupi por excelência"; e os Tuppin Ikin ou Tupiniquins.
Segundo Silva (2013), para muitos historiadores o termo "Tupinambá" significa "o mais
antigo", referindo-se a uma grande nação indígena composta por diversas tribos, como os
Tamoios, os Temiminõs, os Potiguaras, os Tabajaras, os Puris, entre outros.
E por um longo período de tempo o Vale do Paraí.ba apresentou recursos necessários
para a sobrevivência de populações indígenas que ocuparam a região, o que propiciou a esses
indivíduos atribuir e adquirir significados e conotações específicas nos lugares habitados.
Contudo, é necessário trabalhar a cultura indígena de uma maneira crítica para que os
alunos se aproximem dessa cultura, compreendendo sua especificidade, suas diferenças e seus
valores. A escola pode ter importante atuação para compreensão do quanto o Brasil deve aos
índios e como pode enriquecer em termos culturais, mas que somente pode ser concretizada se
houver vontade política para isso.

r-

r:
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1.

REVISÃO DA LITERATURA
Para este trabalho de conclusão de curso foi empregada a pesquisa qualitativa, cujo cerne

consiste no aprofundamento sobre o objeto estudado, a presença da cultura indígena no Vale
do Paraíba, no que tange os topônimos herdados desses povos, sejam estes acidentes
geográficos, condições climáticas ou fauna e flora, constituindo, assim, a identidade
Valeparaibana. Foi baseada na pesquisa bibliográfica para a investigação das teorias abordadas.
É importante salientar a ausência de trabalhos e informações sobre a ocupação indígena
no Vale do Paraíba Paulista. No acervo da UNITAU não há obras de relativa importância sobre
r:

o assunto, sobretudo sobre a toponímia indígena. Mais informações foram encontradas nos
acervos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e da Faculdade de Educação da
USP, e no ISA, em São Paulo. Este último é dedicado ao trabalho e defesa de políticas públicas
para as populações indígenas do país.
Houaiss e Villar (2001, p. 2200), definem pesquisa como "investigação ou indagação

,-.,

minuciosa" ou um "conjunto de atividades que têm por finalidade a descoberta de novos
conhecimentos no domínio científico, literário, artístico etc.". Já a junção dessas duas
características permite associar a pesquisa ao campo científico, pois se trata de um trabalho
aprofundado em busca de novas descobertas.
Outro conceito importante a destacar é a pesquisa bibliográfica, que, segundo Cervo,
Bevian e Silva (2007, p. 60), "é o meio de formação por excelência e constitui o procedimento
básico para estudos monográficos". Dessa forma, a pesquisa bibliográfica, fonte principal de

,,,.....

dados para este trabalho, pode ser classificada quanto à sua natureza, conforme os autores
(2007, p. 80):

r:

a. Primários: quando coletados em primeira mão, como pesquisa de campo.
testemunho oral, depoimentos, entrevistas, questionários, laboratórios.
b. Secundários: quando colhidos em relatórios, livros, revistas, jornais e outras fontes
impressas, magnéticas ou eletrônicas.
c. Terciários: quando citados por outra pessoa.

Estes documentos, podem, ainda, ser classificados quanto às suas formas de
apresentação e armazenamento, também segundo estes autores (2007, p. 80):
a. Impressos: atas de reuniões, atlas, Bíblias, biografias, bulas (remédios), cartõespostais, coleções, constituições, convênios, decisões judiciais, dicionários,
dissertações e teses, enciclopédias, fascículos, fotografias, jornais, leis e decretos,
livros, mapas e globos, microfichas, monografias, relatórios oficiais, relatórios
técnico-científicos, resenhas, revistas, etc.
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b. Meios magnéticos e eletrônicos: arquivos em disquete, base de dados em CD-ROM,
boletins eletrônicos (BBS), e-mails, FTPs, discos, discos compactos (CD - compact
disc ), fitas gravadas, homepages, filmes e vídeos, listas de discussões, microfilmes,
slides (diapositivos), etc.

e. Reuniões científicas: congressos jornadas, reuniões, conferências, workshops, etc.
d. Notas de aula.

Portanto, baseado nos conceitos acima descritos, esta pesquisa terá cunho bibliográfico
de natureza secundária.
A análise da literatura sobre toponímia fornece uma variedade de definições, todas das
quais, de uma forma ou de outra, chegam à conclusão de que se trata do estudo dos nomes dos
lugares.

1.1. TAXONOMIAS TOPONÍMICAS
Quanto a classificação e organização dos topõnimos, as motivações toponímicas podem
ser analisadas sob o ângulo do ambiente tisico e social, já que a denominação de lugares se
remete ao homem em um determinado contexto antropocultural.
"Por fatores flsicos se entendem aspectos geográficos, como a topografia da
região (costa, vale, planície, chapada ou montanha), clima e regime de chuvas,
bem como o que se pode chamar a base econômica da vida humana, expressão em
que se incluem a fauna, a flora e os recursos minerais do solo. Por fatores sociais
se entendem as várias forças da sociedade que modelam a vida e o pensamento de
cada indivíduo. Entre as mais importantes dessas forças sociais estão a religião, os
padrões éticos, a forma de organização politica e a arte".

Sapir (1961, p. 44)

apud Maeda (2006, p. 49)
Em um estudo toponímico tal fato é bastante evidente, já que no seu léxico se enxerga
a cultura de um povo. Dick (1990b, p. 31-34), distribui em 27 taxes a sua classificação,
traduzindo condutas motivadoras orientadas pela ordem física e antropocultural de suas
ocorrências. Vale lembrar que a terminologia dessas taxes é composta de dois elementos: o
primeiro elemento do sintagma tem por função a definição da classe genérica; o segundo, a
procedência do campo de estudo específico. Assim, em zootopônimo, a palavra "zôo" revela
uma :filiação a elementos do reino animal; a segunda, "topónimo" refere-se à procedência do
estudo específico.
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1.1.1. TAXONOMIAS DE NATUREZA FÍSICA
A. Astrotopônimos: é a taxe utilizada para se referir a topônimos, cujos nomes remetem a
corpos celestes, com ou sem luz própria: fazenda Estrela, fazenda Sol Nascente, etc.
B. Cardinotopônimos: é o nome dado ao topônimo quando este faz referência à posição
geográfica: fazenda Entre-Rios, serra do Norte, etc.
C. Cromotopônimos: classifica-se o topônimo com esta taxe quando ele faz referência à
escala cromática como, por exemplo, rio Negro, rio Pardo, etc.

("',

D. Dimensiotopônimos:

é quando o topônimo se reveste do sentido de extensão,

comprimento, largura, dimensão, profundidade: rio Pequeno, morro Alto, etc.
E. Fitotopônimos: no processo de ocupação humana no país e, mais especificamente, na
região do Pantanal, a vegetação constituiu um meio importante nos estudos toponímicos,
dado o seu caráter referencial, na medida em que retrata o meio ambiente, aspectos da
natureza. Entre os fitotopônimos pode-se ter, por exemplo, Fazenda Carandá, Fazenda
Bocaiúva, etc.
F. Geomorfotopônimos:

o estudo toponímico relativo às formas topográficas, seja no

sentido de elevações ou depressões, permite que se observem aspectos do povoamento
da região, do assentamento do homem no solo, devido, sobretudo, à procura de terras
mais altas e ao abrigo das águas para a prática da pecuária, tais como: Barranco Alto,
Morro Alto, etc.
G. Hidrotopônimos:

os cursos d'água são de vital importância para o homem e, no

Pantanal, na grande maioria das vezes, serviu como guia para a navegação e ligação às
outras regiões do país, como também à fertilidade do solo em decorrência do período
das cheias. Como exemplo desta taxonomia pode-se citar Fazenda Corixão, Fazenda
Baía Negra, etc.
H. Litotopônimos: enquadram-se nessa taxe os topónimos de índole mineral, pedra, ouro,
prata, cobre, etc.; relativos também à constituição do solo, podendo ser representado por
indivíduos, como barro; ou conjunto da mesma espécie, tal como córrego Tijucal, ou
ainda de espécie diferente como em Pedreiras.
1.

Meteorotopônimos:

é quando o topônímo remete a ideia de fenômenos produzidos na

atmosfera terrestre, entre eles, pode-se citar córrego Trovão, serra da Ventania, etc.
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J. Morfotopônimos: relativo aos topônimos cujo sentido lembra as formas geométricas,

tais como: fazenda triângulo, lagoa Redonda, etc.
K. Zootopônimos: entre as fontes motivadoras de topônimos é comum, no Brasil, a
presença de animais, como em fazenda Arara Azul; e da mesma espécie em grupos, tal
como ribeirão da Boiada.

1.1.2. TAXONOMIAS DE NATUREZA ANTROPOCULTURAL
A. Animotopônimo ou Nootopônimo: topônimos que abrangem áreas do psiquismo
humano, indo além do meio flsico, tal como em fazenda Vitória, fazenda Alegria, etc.
B. Antropotopônimos: são os topónimos relativos aos nomes próprios constituídos a

partir de prenomes, apelidos de família, hipocorísticos, alcunhas, ou pelo conjunto
onomástico completo, como em fazenda Conceição, fazenda Lourdes, etc.
Caracterizam-se, principalmente, por nomear acidentes geográficos, evidenciando a
noção de posse.
C. Axiotopônimos: quando o antropotopônimo vem acrescido de um título, como em
fazenda General, Presidente Prudente, etc.
D. Corotopônimos: são os topônimos relativos a nomes de cidade, estados, países, tal
como em fazenda Piracicaba, fazenda Vene.za, estância Brasil, etc.

r-

E. Cronotopônimos:

/'"',

são

topónimos

que

encerram

indicadores

cronológicos,

representados em Toponímia pelos adjetivos novo, nova, velho, velha. Formam nomes
de lugares que indicam a passagem do tempo, como em fazenda Antigal.
F. Ecotopônimos: inserem-se nessa categoria, os nomes relativos à habitação em geral

como Fazenda Tapera, Fazenda Ranchinho etc.
G. Dirrematopônimo: são sintagmas1

toponímicos constituídos por expressões

cristalizadas, ou seja, sintagmas semantizados: como em Fazenda Pé-de-Ferro, etc.

r-

1

Sequência de elementos linguísticos, unidos por uma relação decorrente do caráter linear da língua, são
segmentos que indicam a relação de dependência entre as palavras. Existe o elemento determinante, chamado
de subordinado, e o elemento determinado e, cada um deles, constitui um sintagma.

rr
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H. Ergotopônimos: são os topônimos que se referem a elementos da cultura material do

homem. Nessa categoria estão somente os nomes que não deixaram transparentes a sua
motivação: Fazenda Sombrero, etc.
I. Etnotopônimos: são os topônimos relativos a grupos étnicos, isoladas ou não, conforme
se vê em Fazenda Guarani, Fazenda Francesa, etc.
J. Hierotopônimos: nessa taxe, encontra-se a toponímia de origem religiosa, isto é, os
nomes sagrados de diferentes crenças, locais de culto, membros religiosos, associações
religiosas e datas relativas a esses fatos: Fazenda Santa Cruz, Fazenda Bom Jesus, etc.
Apresenta duas divisões:

-

a. Hagiotopônimos: inserem-se nessa categoria os topônimos referentes aos
nomes de santos e santas da religião católica romana: Fazenda Santa Clara,
Fazenda Santo Antônio, etc.
b. Mitotopônimos: são os topônimos referentes ou que recordam entidades
mitológicas: Fazenda Tupaceretã.
e. Historiotopônimos: são os topônimos ditos históricos, que relembram a história
do país, seus personagens e datas como, por exemplo, a presença dos
Bandeirantes, Tiradentes, Independência, 7 de setembro, etc.
d. Hodotopônimos: são os topônimos relativos às vias de comunicação rural e
urbana, como em Lagoa do Atalho, Caminho de Pedra, etc.
e. Numerotopônimos: topõnimos relativos a adjetivos numerais: Fazenda Sete
Estrelas, Fazenda Quarto Centenário, etc.
f. Poliotopônimos:

referem-se

às

taxes

relacionadas

aos

aglomerados

populacionais, tais como vilas, cidades, aldeias, povoados, etc., como em
Fazenda Aldeia, Vila dos Milagres, etc.
g. Sociotopônimos: topónimos relativos às atividades profissionais, aos locais de
trabalho e aos pontos de reunião de um grupo como praça, largo, etc. como se
pode ver em FazendaPiraquara, Fazenda Curral Velho.
h. Somatopônimos: são topônimos empregados em relação metafórica e que têm
seus nomes interpretados como designativos em relação analógica às partes do
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corpo humano ou do animal, tais como em Pé de Boi, Pé de Galinha, Dedo
Grosso, Mão Quebrada, etc.

1.2. A TOPONÍMIA INDÍGENA
Eduardo Navarro, em seu curso de "Tupi antigo e língua geral", ministrado na USP,
defende que o Tupi Antigo, foi a língua que os marinheiros da armada de Cabral ouviram
quando aqui chegaram em 1500 e que ajudou na construção do Brasil. Naquela época, essa
língua era falada em toda a costa do Brasil por muitos grupos indígenas: os Potiguaras, os

-

Caetés, os Tupinambás, os Temiminós, os Tabajaras, etc. Seu primeiro gramático foi o Padre
José de Anchieta, que publicou sua Arte de Gramática da Língua mais Usada na Costa do Brasil,
em 1595.
O Tupi Antigo, chegou a ser, por séculos, a língua da maioria dos membros do sistema
colonial brasileiro, de índios, negros africanos e europeus, contribuindo para a unidade política

r

do Brasil. Forneceu milhares de termos para a língua portuguesa do Brasil, nomeou milhares
de lugares no nosso país (sendo, depois do português, a língua que mais produziu nomes
geográficos em nosso território), esteve presente em nossa literatura colonial, no Romantismo,
no Modernismo, foi a referência fundamental de todos os que quiseram afirmar a identidade
cultural do Brasil.
Dessa forma, dada a importância e evolução histórico-cultural

do Brasil, o Professor,

faz as seguintes distinções:
LÍNGUA GERAL - Foi uma língua surgida da evolução do Tupi Antigo, a partir da
segunda metade do século XVII, quando, então, era falada por todos os membros do sistema
colonial brasileiro: negros, brancos, índios tupis e não tupis, mestiços.
TUPI-GUARANI

- não é uma língua, mas uma familia de mais de vinte línguas. Inclui

o Tapirapé, o Wayampi, o Kamayurá, o Guarani (com seus dialetos), o Parintintin, o Xetá, o
Tupi Antigo, etc. Existem línguas Tupi-Guarani, não o Tupi-Guarani. Dessas, o Tupi Antigo é
a que foi estudada primeiro e a que mais influenciou a formação da cultura brasileira.
NHEENGATU

r-

- é uma língua da Amazônia, uma evolução da língua geral, falada por

caboclos no vale do Rio Negro, na Amazônia. É uma fase atual do desenvolvimento histórico
do Tupi Antigo, mas não é o Tupi Antigo.
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TUPI MODERNO - é o nome que alguns dão ao Nheengatu da Amazônia ou, ainda, a

certas línguas faladas da família Tupi-Guarani. Não é a língua que Anchieta estudou, mas uma
evolução dela.
Nunes, em seu escrito sobre a "Toponímia Brasílica afirma que, "Tupi-Guarani" é
denominação que geralmente se dá ao "nheengatu" e ao "abanheenga", aquele, do Brasil
setentrional (Pará e Amazonas), este do Brasil meridional e do Paraguai, Uruguai, parte da
Argentina e da Bolívia, onde cerca de três milhões de indivíduos civilizados falavam a língua
autóctone.
A toponímia como subárea do conhecimento onomástico2, se dedica ao estudo dos
nomes dos lugares - municípios, cidades, vilas, estados -. Para muitos autores, entre eles
Andrade (2010), não se pode pensar a toponímia como um elemento isolado de outras ciências
como a História, a Geografia, a Linguística, a Cartografia, a Antropologia, mas sim como uma
ciência holística, como um complexo sistema linguístico-cultural.
Conforme afirma Siqueira (2011), "a toponímia reflete a vivência do homem como
membro do grupo que lhe acolhe", conferindo, assim, uma íntima relação no processo
nomeação entre quem denomina e o que é denominado, proporcionado aquele um caráter
"legítimo, singular, existencial" (Siqueira, 2011).
Da mesma forma, Dick (2003), acredita que "homens diferentes, em diferentes espaços
ou em diferentes épocas, recebem da paisagem estímulos (S) que podem recobrir os mesmos
traços de motivação geradores de respostas linguísticas (R) aproximadas". Assim, o homem
atua como ator principal significando e fomentando a produção linguístico-cultural do seu
próprio grupo.
Ainda, para a autora, "a toponímia reflete de perto a vivencia do homem, enquanto
membro do grupo social no qual se insere" (DICK, 1990, p.19). Dessa forma, os topônimos
designados para um determinado espaço geográfico denotam a interação entre as formas
mentais de tradição de um grupo ou etnia e as condições materiais do ambiente.
Dick, então, afirma que o termo etnia passa antes pelo crivo de diversos fatores
intrincados entre si, como localização espacial do grupo em questão, situação sociológica
interna, tipologia das sociedades, práticas culturais características desse contato. (Apud
Siqueira, 2011).

2

A Onomástica é o campo das ciências lexicais ocupado do estudo do nome próprio.
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No ato de nomear, o homem atua como personagem principal fomentando a produção
linguístico-cultural de seu grupo, visto que esse processo é resultado de um 'lento elaborar'' que
traduz e coordena todo processo de escolha ou de doação de um designativo, que se chama
apenas, de batismo do lugar, como ocorre cerimonialmente, com os indivíduos em geral,
segundo Dick (2010, p 17) apud Siqueira (2011).
Sobre o processo de nomeação deve-se observar a intersecção de aspectos que se situam

-·

em níveis distintos do percurso gerativo da enunciação de codificação e decodificação. Assim,
conforme Siqueira (2011), o processo de nomeação segue os seguintes passos:
i.

Percepção biológica dos objetos do mundo que se transformam em substâncias
estruturadas pela cosmovisão3 do grupo.

11.

Tem-se a lexemização, que corresponde à produção de significados, o
significante deixa o nível cognitivo e se converte em signo.

111.

-

Produção discursiva, ou seja, ocorre a contextualização e a atualização
propriamente dita por uma situação do discurso e da enunciação .

.

Para Lynch (1997, p. 120,), o nome e o significado dos lugares são essenciais para a
cristalização da identidade de um grupo, pois "reforçam fortemente as sugestões de identidade
ou de estrutura que podem estar latentes na própria forma fisica". (Apud Nunes, 2012).
A natureza - seja através da flora, fauna, relevo, clima, hidrografia - sempre exerceu um
grande fascínio sobre o homem e desde os tempos mais remotos serviu de inspiração ou
motivação para que diversos povos, ao longo do tempo, nomeassem o seu meio ou suas posses

r:

territoriais com nomes relacionados ao lugar. De acordo com Dick (1990, p. 47) apud Souza;
Seabra (2013):
O topônimo não é algo estranho ou alheio ao contexto históricopolítico da comunidade. Sua carga significativa guarda estreita
ligação com o solo, o clima, a vegetação abundante ou pobre e as
próprias feições culturais de uma região em suas diversas
manifestações de vida.

Faz-se importante ressaltar a diferença entre tronco linguístico e família linguística, pois
quando se fala em línguas indígenas, a primeira coisa que se pensa é que todos os povos falam

3

Para Mark Blocher, (2007}, em essência, uma cosmovisão é tudo sobre tudo. Cada experiência que temos, cada
pensamento, cada dor e prazer é interpretado por meio das nossas crenças sobre a forma como as coisas são e
deveriam ser.
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Tupi, e essa afirmação não está correta. O Tupi, por exemplo, é um tronco linguístico e
não uma língua. Esta confusão acontece porque muitas palavras do vocabulário
brasileiro têm origem nas línguas da família Tupi-Guarani. (Instituto Socioambiental)
O tronco linguístico é um conjunto de línguas que têm a mesma origem. Essa origem é
uma outra língua mais antiga, já extinta. Como essa língua de origem existiu há milhares de
anos, as semelhanças entre todas as línguas que vieram dela são muito difíceis de ser percebidas.
A família linguística é um conjunto composto por línguas que se diferenciaram há menos

-

tempo.

-

o Tupi. Dentro do tronco Tupi existem 1 O famílias linguísticas e no Macro-Jê, 9 famílias. Há

--

Segundo informações do ISA, no Brasil, existem dois grandes troncos, o Macro-Jê e

também 20 famílias que apresentam tão poucas semelhanças que não podem ser agrupadas em
troncos linguísticos. Conforme pode ser observado nas figuras 1 e 2.

-

r»
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Figura 1- Tronco Tupi
Fonte: http://pibmirim.socioambiental.org/linguas-indigenas

-
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Figura 2- Tronco Macro-Jê
Fonte: http://pibmirim.socioambiental.org/linguas-indigenas

A figura 3 (próxima página), faz referência à diversidade linguística indígenas
ainda faladas no Brasil.
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Figura 3 - Línguas indígenas faladas no Brasil
Fonte: http://pibmirim.socioambiental.org/linguas-indigenas

Hugo Di Domênico, importante tupinólogo do Vale do Paraíba, em sua primorosa obra
Léxico Tupi-Português (2008, 1081 pág.), revela o significado de palavras que compõem a
língua falada no Brasil, especialmente na região valeparaibana. Entre os verbetes estão os

-

nomes de muitas cidades da região, como pode ser observado no apêndice 1.

-

-
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1.3. A IMPORTANCIA DOS JESUITAS PARA A LINGUA
GERAL BRASÍLICA
Nunes (2012) aponta que, devemos aos jesuítas "José de Anchieta, Luís Figueira e

-

.

Antônio Ruiz de Montoya, incontestavelmente, o melhor e o mais precioso acervo Linguístico
relativo ao tupi-guarani .
O autor cita, ainda, obras como "Arte de Gramática da Língua mais Usada na Costa do

-

Brasil", de José de Anchieta, escrita na· segunda metade do século XVI e impressa em Coimbra;
do Pe. Luís Figueira, "documentos mais valiosos do falar indígena do extremo Norte de nosso
País'' (Nunes, 1951, p. 101 ).
"São essas obras, na opinião unânime dos estudiosos de todos os tempos, as fontes
mais puras a (que podem recorrer os que pretendam conhecer, com precisão e
honestidade, as belezas e os encantos do idioma harmonioso dos antigos donos de
nossa terra" (Nunes, 1951, p. 101).

Teodoro Sampaio (1901), assegura que até "o começo do século XVIII, a proporção
entre as duas línguas faladas na colônia era mais ou menos três para uma, do tupi para o

-

português". Destaca ainda, que em capitanias como as São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas
e Pará, lugares onde a catequese melhor influi, o tupi prevaleceu por mais tempo. (Sampaio,
1928: p. 51).
Há escritos, como os do Padre Antônio Vieira que "as famílias de Portugueses e índios
em São Paulo estão ligadas umas com as outras, que as mulheres e filhos se criam mística e
domesticamente, e a língua que nessas famílias se fala é a dos Índios e a língua portuguesa a
vão aprender à escola". (AIROSA apud NUNES, 1951: p. 102)
Desse modo, cabe aqui ressaltar a importância dessa língua no período de colonização
e exploração do Brasil, bem como de fixação dos topônimos.
Bustamante (2005) afirma que, muitos topônimos foram fixados quando, nas áreas
ocupadas da costa, variações do tupi eram geralmente faladas tanto por habitantes indígenas

,f""

quanto pelos primeiros colonizadores portugueses. Isto ocorreu nos dois primeiros séculos de
exploração da colônia brasileira por Portugal. A chamada língua geral foi uma derivação do
tupi normatizado pelos jesuítas portugueses que o usavam na educação religiosa. O uso da
língua geral pelos primeiros exploradores contribuiu para fixar os topônimos em língua
indígena, especialmente nas regiões onde as primeiras expedições, ou bandeiras, avançaram
para o interior.
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A mesma autora enfatiza que séculos após a primeira expedição de Colombo, a língua
materna dos habitantes do Novo Mundo é desconhecida para os povos europeus, confundida

r-

com um murmúrio. E uma das medidas tomadas pelo Marquês de Pombal, Sebastião José de
Carvalho e Melo, em 1758 foi a proibição do ensino e o uso do tupi e instituiu o português
como única língua do Brasil com a finalidade de enfraquecer o poder da Igreja Católica sobre
a colônia. Contudo, o tupi ainda predominou nas regiões dos atuais estados de São Paulo,
Amazonas e Pará. No Rio Grande do Sul, ainda no meio do século 19. (SAMPAIO, 1928).

1.4. A QUESTÃO INDÍGENA NO BRASIL
Segundo informações da Fundação Nacional do índio (FUNAI), os povos indígenas que
hoje vivem na América do Sul são originários de povos caçadores que aqui se instalaram, vindos
da América do Norte através do istmo do Panamá, e que ocuparam virtualmente toda a extensão
do continente há milhares de anos.
Ainda, segundo o órgão, há cinco séculos, os portugueses chegaram ao litoral brasileiro,
dando início a um processo de migração que se estenderia até o início do século XX, e
paulatinamente foram estabelecendo-se nas terras que eram ocupadas pelos povos indígenas.
O processo de colonização levou à extinção muitas sociedades indígenas que viviam no

r-

território dominado, seja pela ação das armas, seja em decorrência do contágio por doenças
trazidas dos países distantes, ou, ainda, pela aplicação de políticas visando à 'assimilação' dos
índios à nova sociedade implantada, com forte influência europeia.

1.4.1. O ÍNDIO
O termo índio foi usado pelos europeus para se referirem aos habitantes nativos do Novo
Mundo e foram assim denominados porque estes achavam ter chegado às Índias.
Embora esse nome tenha prevalecido até os dias de hoje, os índios nunca se chamaram
a si mesmos dessa forma, "nem sempre podemos identificar como um povo chamava a si
mesmo, mas conhecemos como descreviam outro povo, como no caso dos "Guarulhos" os
"barrigudos" ou os "Nambiquaras", "orelhas furadas"" (FUNARI; PINON, 2011).
Segundo os autores, não temos informações e localizações suficientes sobre os índios,
embora a cultura indígena faça parte do nosso cotidiano, como por exemplo, o nome dos
27

lugares, aos quais podemos citar Guaratinguetá, Taubaté, Tietê, Paraíba, etc.; de alimentos

r-

prosaicos como angu e pipoca; de animais como o tamanduá.
Para os europeus recém-chegados no Novo Mundo os índios eram seres aculturados, um
selvagem em processo de civilizarem-se, não cidadãos da então colônia portuguesa. Mas,
conforme Funari (2011), eles podiam abandonar toda a sua cultura, passando por um processo
de transculturação, para se tomarem integrados, assimilados a um todo maior: a nacionalidade
brasileira, sociedade fundada no tripé da homogeneidade, ligada ao Estado Nacional que se
fundou na criação de um povo, uma cultura e um território.
O Brasil é um país de grandes proporções continentais, o que a ele confere enorme
diversidade cultural indígena. Apesar da grande ascendência indígena no Brasil, cerca de 0,47%
da população brasileira se define como índio/indígena (CENSO IBGE, 2010). Isso reflete um
conflito de identidade do brasileiro,
A colonialidade do pensamento e das práticas sobreviveu ao fim do colonialismo, e
por meio dela continuamos a fazer um enorme esforço para sermos de ''primeiro
mundo", para mostrarmos que não somos índios, tendo mais vergonha de nos
parecermos com os povos originários do que vergonha do etnocfdio contra eles
praticado. (HAESBAERT; PORTO-GONÇALVES, 2006: p.22)

Segundo Ribeiro (2006), à chegada de Cabral, os grupos indígenas encontrados no
litoral eram, principalmente, do troco Tupi e, somavam 1 milhão de índios, divididos em
dezenas de grupos tribais, compreendendo aglomerados de 300 a 2mil habitantes, a depender
na qualidade produtora da região em que estavam instalados.
r-

O autor evidencia que para o povo gentil os europeus, recém-chegados além-mar, eram
de boa índole, enviados pelo deus do sol, o criador - Maíra, portanto, trataram-nos com muito
r-.

apreço ofertando-lhes banho e comida. Por tamanha ingenuidade, muitos índios embarcaram
nas primeiras naus para a Metrópole, confiantes de que seriam levados para Terras sem Males,
morada de Maíra. (RIBEIRO, 2006: p. 44)
Entretanto, a relação entre esses povos no Novo Mundo modificou radicalmente o
destino dos povos gentis. Primeiramente, instalou-se uma guerra biótica, pois os recémchegados traziam pestes em seu corpo, mortais para a população local. Depois, uma guerra
ecológica anunciou-se, pela disputa do território, de suas matas e riquezas para outros fins. No
plano econômico e social, pela escravização do índio, pela mercantilização das relações de
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produção, articulando o Velho Mundo com o Novo Mundo, sendo este provedor de gêneros
exóticos e metais preciosos. Modificou, ainda, o plano étnico-cultural, unificando línguas e
costumes. (RIBEIRO. 2006)
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Passada a imagem de homem enviado pelo criador, aos poucos os índios começaram a
se rebelar contra esses homens que queriam, além da mata e das riquezas, sua força vital para
o trabalho escravo, e receber a cristandade, por meio das Missões Jesuíticas.
Todos esses fenômenos
denominados

de interação

que resultam

de aculturação. Não é a "simples passagem

do contato de culturas são
da cultura indígena à cultura

ocidental; existe um processo inverso, pelo qual a cultura indígena integra os elementos
europeus sem perder suas características

originais. Essa dupla polaridade confirma que a

aculturação não pode ser reduzida à difusão de traços culturais arbitrariamente isolados: tratase de um fenômeno global que compete toda a sociedade" (WACHTEL, 1976: p. 114). Mesmo
porque as culturas são síntese de grupos humanos, que tem uma história e se adaptam a um
meio geográfico e não entidades abstratas. (NASCIMENTO, 2013).
Nascimento (2013) acentua que a aculturação, geralmente, inicia-se de forma mais ou
menos

espontânea,

acontecimentos,

mas,

posteriormente,

nos seus processos

ocorre

e resultados,

a imposição
chamados

cultural.

Por

de aculturação

isso,

os

podem ser

designados, um de integração e o outro de assimilação. No primeiro os "elementos estranhos
são incorporados ao sistema indígena, que os submete a seus próprios esquemas e categorias; e
mesmo se provocam mudanças no conjunto da sociedade, essa reorganização adquire sentido
no interior dos modelos e valores autóctones" Na assimilação a adoção de elementos externos
leva à eliminação das tradições indígenas e a identidade étnica se transforma na cultura

ocidental, e, como parte do processo de aculturação, transforma a conduta.
As consequências dessa violência foi a extinção em massa de muitos povos, a
diminuição no número de pessoas, a perda de suas terras, o desrespeito e a desvalorização de
suas culturas.

1.4.2. O ÍNDIO: CIDADÃO BRASILEIRO?
r:

Para Robinson (2004), a legislação brasileira que lhe diz respeito, o índio brasileiro, em
face da lei, é cidadão por omissão e tem uma situação jurídica imprecisa, que proporciona uma
série de problemas.
Até a promulgação do Código Civil Brasileiro, o índio era identificado como uma
pessoa incapaz e sujeito à tutela de juízes de órfãos, sempre dispostos a autorizar a retirada de
crianças das aldeias, a título de adoção. A lei impossibilitava, ainda, àqueles que se destacavam
29
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do grupo, a realização de atos civis fundamentais tais como a identificação, o casamento, o
registro e a transmissão de propriedades. (ROBINSON, 2004).
A lei nº 5.484 de 27 de junho de 1928 promulgada por iniciativa do Serviço de Proteção
ao Índio (SPI), estabelece medidas de proteção às terras indígenas, define o modo execução dos
atos civis, classifica como revestidos de circunstâncias agravantes os delitos cometidos contra
índios e assegura amparo especial ao índio que cometa qualquer infração, permitindo que as
penas a que forem condenados sejam cumpridas nos postos indígenas. (RIBEIRO, 1996, p. 226

apud ROBINSON, 2004),
A autora afirma que, "seria incoerente entregar o índio à justiça comum, para aplicarlhe dispositivos de um código de castigos feito para outra sociedade e incapaz de penetrar os
valores que motivam seu comportamento". (ROBINSON, 2004: p. 47).

1.4.3. A FUNAI
A FUNAI é o órgão do governo federal brasileiro que atualmente estabelece e executa
a política indigenista no Brasil, dando cumprimento ao que determina a Constituição de 1988.
O órgão oi instituído em 1967, para substituir o antigo SPI, criado em 1910, transferindo todas
as funções deste órgão à FUNAI.
Compete à FUNAI promover a educação básica dos índios, demarcar, assegurar e
proteger as terras por eles tradicionalmente ocupadas, além de estimular o desenvolvimento de
estudos e levantamentos sobre os grupos indígenas. A fundação tem, ainda, a responsabilidade
de defender as Comunidades Indígenas, de despertar o interesse da sociedade nacional pelos
('
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índios e suas causas, gerir o seu patrimônio e :fiscalizaras suas terras, impedindo assim as ações
predatórias de garimpeiros, posseiros, madeireiros e quaisquer outras que ocorram dentro de
seus limites e que representem um risco à vida e à preservação desses povos.

1.4.4. A QUESTÃO INDÍGENA NO PARAGUAI
A população total do Paraguai, segundo dados atualizados em 2012 pela Dtrecciôn
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General de Estadistica, Encuestas y Censos, alcança o número de 6.755.756 habitantes, dos
quais 112.848 é tida como indígena.
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De acordo com Meliá e Telesca (1997) apud Robinson (2004), as principais mudanças
em relação à legislação e políticas indígenas no Paraguai aconteceram a partir de 1989, com o
fim do regime ditatorial de Stressner e, desde então, iniciou-se um fortalecimento das
instituições democráticas do país e ao processo de elaboração de uma nova Constituição. Neste
momento, líderes indígenas, mobilizaram-se no sentido de exigir participação direta dos
indígenas na elaboração do novo Documento e, após forte pressão e manifestação, a Convenção
para elaboração da Constituição cedeu a esses representantes um espaço para discussão, embora

r-

sem poder de voto.
A mesma autora afirma que a pressão exercida por líderes indígenas paraguaios surtiu
grande efeito na Constituição, sendo o Capítulo V -De los Pueblos Indígenas- "consiste em
um avanço sem precedentes na legislação paraguaia, ainda mais se considerado que desde a
Constituição de 1870 os indígenas eram ignorados" (ROBINSON, 2004: p. 49). Entretanto,
Meliá e Telesca apud Robinson (2004), atentam para o fato de que existe um grande número
de leis que se relacionam com diversos direitos indígenas, e também estas devem ser
regulamentadas.
No Paraguai, os povos indígenas de língua guarani, de acordo com Meliá e Telesca
(1997, p. 88) apud Robinson (2004), se estendem pela Região Oriental, localizada a leste do
Rio Paraguai, região fértil especialmente apropriada para os típicos cultivos de milho, mandioca
e espécies adaptadas às montanhas subtropicais. Estes territórios estão tradicionalmente
ocupados pelos Guaranis há cerca de 2.000 anos.
Quanto à língua ( s) falada (s) no Paraguai podem-se diferenciar três variedades de
guarani quase incompreensíveis entre si: o missionário ou jesuítico, o tribal e o guarani
paraguaio.
O guarani missionário falou-se na área e no tempo de influência das missões jesuíticas,
entre 1632 e 1767 e depois foi desaparecendo paulatinamente até que se extinguiu
definitivamente em tomo de 1870, mas tendo deixado importantes documentos escritos.
O guarani tribal é falado por cinco ou seis etnias assentadas dentro do território
paraguaio e limitadas geograficamente.
O guarani paraguaio é falado por quase a totalidade da população do país (94%), que é

r

de cerca de quatro milhões de habitantes, é a variedade de guarani que conta o maior número
de falantes.
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No guarani denominado "paraguaio" parecem não existir diferenças dialetais por
localização geográfica. Existem, todavia, diferentes proporções de interferências do castelhano,

-

principalmente no léxico e também algumas na fonética e na morfossintaxe. (NAVARRO,
2009).
De acordo com Navarro, este grau de interferência depende, geralmente, da localização
geográfica, urbana ou rural dos falantes, sendo variável o grau de pureza e de riqueza do léxico.
Nos centros urbanos e principalmente na capital fala-se o "Jopará", uma mescla de guarani e de
castelhano, mas com estrutura do guarani. "O Jopará seria o guarani paraguaio com grau
máximo de interferência do castelhano". (NAVARRO, 2009).

1.5. A OCUPAÇÃO INDÍGENA NO VALE DO PARAÍBA
PAULISTA
r-,

Registros históricos estimam que a população indígena nativa no território brasileiro
era, aproximadamente, de cinco milhões de índios, distribuída em tribos de acordo com o tronco
linguístico ao qual cada um se identificava, ou seja, Tupi-guaranis (no litoral), Macrojê ou
Tapuias (no Planalto Central), Aruaques e Caraíba (na Amazônia), conforme afirma Silva,
2013. Atualmente estima-se 400 mil índios estão distribuídos no território brasileiro.
O Vale do Paraíba foi povoado por duas grandes nações indígenas: os Tuppin lnba ou
Tupinambás, considerados como "o povo tupi por excelência"; e os Tuppin Ikin ou Tupiniquins.
Segundo Silva, 2013, para muitos historiadores o termo "Tupinambá" significa "o mais antigo",

r-.

referindo-se a uma grande nação indígena composta por diversas tribos, como os Tamoios, os
Temiminôs, os Potiguaras, os Tabajaras, os Puris, entre outros.
Os Tupinambás ocupavam a região costeira desde Cabo Frio de São Tomé, no Rio de
Janeiro, até Cananéia, no litoral sul de São Paulo. À época do "descobrimento" do Brasil, maior
concentração dessa nação estava entre Cabo Frio e Ubatuba. Os Tupiniquins, vizinhos dos

,,...,,,

Tupinambás, habitavam a região do outro lado da Serra do Mar, que compreendia a região de
Piratininga (São Paulo) e a região do Vale do Paraíba. (SILVA, 2013)

-

Os Tamoios, que habitaram a região de São José dos Campos, Caçapava e Paraibuna,
(REIS, 1976), originalmente encontravam-se no litoral :fluminense,mas a expulsão desse povo
pelos franceses em 1560 (REIS, 1976), criou um movimento de migração para regiões depois
da Serra da Bocaina, refugiando-se próximo às nascentes do Paraíba.
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A localização dos povos indígenas pode ser observada na figura 4.
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Indígenas do Vale do Paraíba
na Última década do séc.XVI

Figura 4 - Localizaçio dos povos indígenas no Vale do Paraíba,
Fonte: Reis, 1972
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1.6. A TEMÁTICA INDÍGENA NAS ESCOLAS
Ao longo da história do Brasil português, os povos indígenas tiveram o seu direito de
existir enquanto grupo étnico negado. Não foi aceito enquanto culturalmente distintos, com
tradições, modos de ser e de viver próprios. Também, a sociedade contemporânea direciona os
grupos sociais para a homogeneização cultural, apagando as diferenças linguísticas, culturais,
sociais e étnicas como um caminho para uma sociedade melhor.
Porém, isso acontece justamente com o inverso, quando ocorrer o reconhecimento da
diferença e o respeito pelo outro for a base para a construção das relações sociais. Assim,
construir uma sociedade que respeite e valorize a diferença também é desafio para as escolas,
mesmo porque os alunos são oriundos de diferentes grupos étnicos, regiões, crenças, condições
econômicas, entre outros. Por isso, é necessário valorizar essa diversidade e tomá-la como base
do processo educativo, ampliando os conhecimentos do mundo e das pessoas que o compõem.
A escola, ao longo da História do Brasil, tem cristalizado determinadas imagens sobre
os índios e que "fazem a cabeça" dos cidadãos, contribuindo para a exclusão ou esmaecimento

-

da presença indígena na sociedade e cultura brasileiras.
Em geral, quando os indígenas constam nos "livros didáticos, os verbos que se referem
a eles invariavelmente se encontram no pretérito e normalmente lhes é reservado um espaço no
'cenário do Descobrimento' para depois desaparecerem e não retomarem mais à História.
(NASCIMENTO, 2013).
Ainda, o autor aponto outro equívoco referente à existência dos índios, pois é comum
pensar que não existem 'índios puros' - como se aqueles dos tempos de Cabral fossem mais
'legítimos' do que os nossos contemporâneos. Para a construção do conhecimento sobre os
indígenas é necessário recuperar a participação desta população nos diversos momentos da
história brasileira, bem como sua contribuição na preservação ambiental e no saber tradicional
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sobre plantas medicinais, entre outros, afirma,

r
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Para Funari e Piãon (2011), quando se trata de pessoas só existe uma raça, a humana, e,
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a contraposição entre índios e brancos como categorias de tipo racial é um erro do ponto de

r>

vista cientifico, que dificulta o ensino nas escolas e favorece o racismo.
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Para os autores, o despreparo do professor ainda é o principal problema nas escolas, o
que reflete severamente na compreensão e percepção acerca do indígena.
r>
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"O Brasil iniciou o século XXI com cerca de 36 milhões de alunos no ensino
fundamental e 9 milhões no ensino médio, com mais de 1,5 milhões de professores.
Dentre os professores 15% não possuem formação primária completa, porcentagem
que chega a 40% no Nordeste." (FUNARI; PINON; 2011: p. 105)

Em sua obra, Funari e Piíion (2011), apresentam uma interessante pesquisa acerca da
percepção que os alunos tem acerca do índio. Esta pesquisa fora aplicada em escolas do Rio de
Janeiro, Campinas e Natal com alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental.
Dentre os alunos, 73% responderam.nunca ter visto um índio pessoalmente e 12% destes
afirmaram. ter algum parente indígena, 29% não souberam responder sobre o parentesco com
índios. Outro ponto bastante instigante da pesquisa, por eles aplicada, refere-se a identificar e
caracteriz.aro índio em um desenho, o resultado foi: as principais características expressas por
r=.

eles tratam de características visuais como corte de cabelo, tanga e os artefatos como arco e
flecha. Sobre a vida em comunidade retrataram as ocas.
Acerca das tribos indígenas, foram solicitados a citar até três nomes, e, cerca de 1/3 dos
alunos não mencionam nenhuma tribo, 2/3 citaram uma tribo e 1/3 mencionou três tribos. Entre
os nomes mais citados então os tupi-guarani, os tupis, os guaranis e pataxós. Os autores relatam
a menção de tribos de outros países, nomes geográficos e até mesmo palavras tupis ou termos
inventados que "soam indígenas". O qual, os autores afirmam ser reflexo de livros didáticos e

r-
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até mesmo da mídia, por serem mais citados em matérias e, principalmente, na literatura
infanto-juvenil. (FUNARI; PINON: 2011)

Figura 5 - Desenhos feitos por alunos de escolas do Rio de Janeiro, Campinas e Natal
Fonte: {FUNARI; PINON; 2011, p, 107)
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Sobre a existência dos índios nas terras do Novo MW1do, 73% dos alunos afirmaram
que estes estão no Brasil desde a chegada de Cabral, em 1500. Sobre sua proveniência, 27%
responderam que vieram da África, 23% que eram autóctones (não vieram de lugar algum) e
16% responderam que vieram da Ásia
r-

Questionados sobre as regiões que habitavam os índios na chegada de Cabral, 23% não
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souberam responder, I 0% afirmaram que estavam em todo o território e, espantosamente, a
maioria respondeu que os índios ocupavam somente a região Norte.
A partir dos resultados e conclusões da pesquisa aplicada pelos autores, estes sustentam
que o raciocínio dos alunos está em associar os índios com a :floresta, com a vida na selva, e
que estes têm pouca relação com a atual sociedade. Dessa forma, as pessoas cultuam o
pensamento de que os índios não estão entre nós, que vi vem nas matas, distantes dos centros
urbanos, que não fazem parte do nosso mundo. (FUNARI; PINON, 2011)
Nascimento,

demonstra, que no 7° ano, o currículo escolar educacional

aborda a

expansão marítima europeia e o contato com vários povos da América. No século XIV e XV
existiam inúmeros

grupos com culturas, línguas, religiões e graus de desenvolvimento

diferentes. Os três principais grupos culturais eram os Astecas e Maias na mesoamérica e Incas
que, de Cuzco na cordilheira dos Andes, construíram seu império na costa oeste da América do

r

Sul. No Brasil havia dois grandes grupos: Tupi Guarani e Macro-Jê. Cada um possuía um
sistema de crenças, língua, rituais, mitos, modo de trabalhar e organização familiar e social.
Com isso percebe-se uma pluralidade de culturas étnicas, com a maioria dos povos vivendo em
aldeias, tendo como atividades principais a caça, pesca, coleta e pequena agricultura.
Desse modo, todo o contato com os portugueses representou uma mudança cultural
muito grande, mas eles resistiram com enfrentamento,

r-,.
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alianças temporárias e fugas para o

interior do país. Ainda assim, houve escravidão indígena, porém, os colonos sofreram oposição
dos padres jesuítas que diziam que os índios deveriam ser catequizados e não escravizados.
Inclusive os jesuítas conseguiram convencer o rei português a estabelecer uma lei que proibia
escravização dos índios, desde que este não fosse hostil ao colonizador. Um exemplo de revolta
indígena foi a Confederação

dos Tamoios (1556-1567),

envolvendo

os portugueses,

os

franceses e as tribos indígenas dos Tupinambás, Guaianazes, Aimorés e Termiminós.
,,.---,

No entender de Rieth (2008), o modo de narrar o indígena, a partir da visão do não índio,

r:

reflete o modo de ver a "realidade" sob a ótica de uma postura considerada etnocêntrica. Sobre

r
r>
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etnocentrismo, a autora explicita ser a tendência que tem o ser humano de olhar o mundo através
de sua própria cultura e considerá-lo como o mais correto e natural.
O comportamento etnocêntrico é um dos aspectos do processo das relações
socioculturais, pelo qual se tende a transformar o que acham diferente em ''normal" à
luz do olhar da própria cultura, considerando-se superior às outras culturas,
discriminando as diferenças. (RIETII, 2008)

Trabalhar a temática indígena de uma maneira crítica para que os estudantes se
aproximem dessa cultura, compreendendo sua especificidade, suas diferenças e seus valores.
Esta é uma forma de ampliar um outro olhar na percepção de características que nos constituem
a todos, enquanto brasileiros.
A escola pode ter importante atuação para compreensão do quanto o Brasil deve aos
índios e como pode enriquecer em termos culturais, mas que somente pode ser concretizada se
houver vontade política para isso.

i
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2.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: O VALE DO

PARAÍBA
O Vale do Parafba é uma região no entorno do rio Paraíba do Sul, dividido politicamente
entre São Paulo e Rio de Janeiro.

2.1. LOCALIZAÇÃO
O Vale do Paraíba está localizado no eixo entre São Paulo e Rio de Janeiro, agregando
as terras ao longo da calha do Rio Paraíba do Sul e, entre as Serras da Mantiqueira e do Mar,
conforme pode ser visto nas figuras 6 e 7.

-

Figun 6- Divisão Regional Político-Administrativa da Região do Vale do Paraíba Paulista.
Disponível em: http://www.saopaulotouristguide.com/regions/vale-do-paraiba-paulista
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O Vale do Parafba Paulista constitui uma das áreas mais antigas de ocupação do Estado,
a colonização definitiva do Vale do Paraiba do Sul Paulista teve início no século XVII, como

-

parte do processo de ocupação das terras brasileiras.
Atualmente a região do Vale do Paraíba Paulista é administrativamente classificada em
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (Lei 1.166/12), dada a sua importância
socioeconômica a nível nacional, composta por 39 municípios, conforme tabela 1, a seguir:
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Tabela 1-M
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do Vale do Paraíba Paulist
Municípios da RMVPLN

.

Aparecida

lgaratá

Potim

Tremembé

Arapeí

Ilhabela

Queluz

Ubatuba

Areias

Jacareí

Redenção da Serra

Bananal

lambeiro

Roseira

Caçapava

Lagoinha

Santa branca

Cachoeira
Paulista

Lavrinhas

São Bento do
Sapucaí

Campos do
Jordão

Lorena

São José do
Barreiro

Canas

Monteiro Lobato

São José dos
Campos

Caraguatatuba

Natividade da
Serra

São Luiz do
Paraitinga

Cruzeiro

Paraibuna

São Sebastião

Cunha

Pindamonhangaba

Silveiras

Guaratinguetá

Piquete

Taubaté

Fonte: A autora

2.2. ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS
Quanto aos aspectos geomorfológicos, o V ale do Paraíba Paulista é uma região situada
no Planalto Atlântico, compreendendo zonas do Planalto Paulistano, Planalto do Paraitinga,
Planalto da Bocaina e Médio Vale do Paraíba do Sul.
Segundo Ab'Saber (2007), essa região compreende o domínio dos Mares de Morros,
caracterizada pela presença de serras e depressões, sendo as serras compostas por relevos
acidentados formados por rochas diversas com cristas e cumeadas por bordas escarpadas de
planalto; as depressões são caracterizadas por relevos planos ou ondulados. Nas planícies
meândricas, por exemplo, há o predominio de depósitos finos nas calhas aluviais soterrando os
stone-lines (AB'SÁBER, 2007), conforme figura 8.
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Figura 8 - Mapa Geomorfológico do Vale do Paraíba Paulista.
Fonte: http://turmalina.igc.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=SOlOl-90822013000400013&1ng=es&nrm=iso

A bacia do Paraíba do Sul pertence ao complexo pré-cambriano, entre a Serra da
Mantiqueira ao Norte e a Serra do Mar a Sudeste, com altitudes respectivas de até 2.500 e 800
m. No seu interior a topografia é suave entre 560 e 650 m de altitude. Distinguem-se três regiões
de colinas terciárias:
- do sudoeste da Bacia de Jacareí, com colinas elevadas semelhantes ao cristalino;
- de São José dos Campos a Pindamonhangaba, com colinas mais extensas;
- de Pindamonhangaba a Cruzeiro, com colinas suaves e aspecto de tabuleiro.
De acordo com Devide (2013), a topografia é constituída de uma sucessão de encostas
arredondadas; o domínio dos mares de morros; com características geométricas individuais, tais
como meia laranja, concha de tartaruga, nádegas, costas de elefante, colinas, morros redondos
e mamelões. Um longo período de intemperismo químico e pedogenético tropical gerou as
formas no relevo do Vale do Paraíba.
O autor define, ainda, que colinas marginais não seguem o limite geológico, escalonamse dos terrenos sedimentares da Bacia de Taubaté aos de embasamento pré-cambriano da Serra
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da Mantiqueira. Destinados à atividade agropecuária após o ciclo do café, os solos se
desgastaram submetidos à erosão acelerada com forte movimentação.
Ainda, o autor esclarece que a Zona do Planalto do Paraitinga caracteriza-se pelo
conjunto de longas serras com altitude de 1300 m decrescendo, com amplitude de 300 m, rios
caudalosos e planícies aluviais pouco desenvolvidas. Compõe a morraria do Paraitinga e do
Paraibuna, o conjunto de serras alongadas divisoras de águas.
A Zona do Médio Vale do Paraíba apresenta colinas, morros baixos e planícies na
várzea. É uma depressão alongada com cerca de 200 km de extensão atravessada pelo rio
Paraíba do Sul em um curso sinuoso, com várzeas de 2,5 a 6,0 km em largura. A Fossa do
Paraíba é entrecortada pelo rio Paraíba do Sul, que tem no Planalto, as terras altas constituídas
por rochas cristalinas Pré-Cambrianas, cobertas por bacias sedimentares. O rio é uma longa
depressão que chegou a ter mais de 500 m de profundidade, originada de movimentos tectônicos
depressivos, seguido de acentuada sedimentação dentríticolacustre em camadas horizontais da
Formação Taubaté e Aluviões Quaternários (DIAS et al., 2004 apudDEVIDE, 2013).
Na fossa do Vale, entre São Paulo e Rio de Janeiro, argilas do Terciário foram
depositadas em um grande lago formado entre as Serras da Mantiqueira e do Mar, permitindo
a sedimentação de detritos finos alterados originados de granitos, gnaisses, sienitos, filitos e
quartzitos.
Com riqueza de feições morfológicas (meandros, diques, etc.), o aproveitamento urbano
e agrícola (irrigação) exige estudos detalhados da geomorfologia no Vale do Paraíba, para o
planejamento racional do uso do solo e do espaço urbano.

2.3. ASPECTOS IDDROGRÁFICOS
A região detém uma importante bacia hidrográfica, vide figura 9, a Bacia hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul, a qual compreende uma área de 55.400m.2, abrangendo os estados de
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Atualmente o rio é responsável pelo abastecimento
de água e energia para as cidades circundantes.
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Figura 9 - Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul.
Fonte: http://www.ceivap.org.br/geoambieotais.php

O rio Paraíba tem sua nascente no alto da Serra da Bocaina, a 1.833 metros de altitude
num vistoso campo de altitude localizado na cidade de Areias, leste de São Paulo (CUNHA,
201 O). Durante todo o seu trajeto, cerca de 1.150 quilômetros de extensão, o pequeno ribeirão
ganha força e volume até alcançar sua foz, em São João da Barra, litoral norte do Rio de Janeiro.
A bacia situa-se na região da Mata Atlântica, que se estendia, originariamente, por toda
a costa brasileira (do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul) numa faixa de 300 km. No
entanto, somente 11 % da sua área total é ocupada pelos remanescentes da floresta, a qual se
pode encontrar nas regiões mais elevadas e de relevo mais acidentado.
O nome Paraíba do Sul somente é oficializado após a confluência dos rios Paraibuna,
que nasce na Serra do Mar no município de Cunha, e do Rio Paraitinga, que tem sua nascente
na Serra da Bocaina, no município de Areias; "tecnicamente, a nascente de um rio situa-se no
ponto mais distante à sua foz, no caso no Paraíba do Sul é a mesma nascente do Rio Paraitinga"
(AB'SABER apud CUNHA, 2010).

-

Além dos aspectos físicos do rio Paraíba do Sul, há, ainda, suas características históricas
e simbólicas, que tem testemunhado as mudanças e processos de ocupação humana do Vale. A
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começar, pelo seu nome, Paraíba, que vem do Tupi pa 'ra (rio) e a 'iba (impraticável), ou rio
impraticável para a navegação. Esse rio teve importante papel no processo de ocupação do vale

-

-

do Paraíba, pois foi nas margens dele que se instalaram os primeiros núcleos de povoamento
indígena e não-indígena da região, conforme Lopes, 2014.

,

2.4. ASPECTOS DEMOGRAFICOS
Historicamente, o Vale sempre se destacou pela circulação de pessoas e/ou mercadorias.

-

Sobre este ponto de vista, Gomes (2010) afirma que esta região está vez mais condicionada
pelas vias de circulação, que serviram como vias de penetração, passagem obrigatória para
Minas e fator de hierarquização dos núcleos urbanos, a vida econômica regional refletia as
condições de uma região abastecedora e fornecedora de mão-de-obra das áreas da mineração.

-

Dessa forma, a urbanização do Vale do Paraíba se reorganiza com o fenômeno do êxodo
rural, grandes levas de população vindas de Minas Gerais e do Litoral Norte intensificam o
surgimento de novos aglomerados e garantem rápido desenvolvimento dos já existentes, estes
são alguns dos sinais de uma verdadeira eclosão da vida urbana regional no período áureo do
café em expansão pelo Vale. (GOMES, 2010, p.3)
Muller ( 1969) apud Gomes (201O) aponta que o processo de industrialização na região
como motor desenvolvedor fora propiciado por sua localização geográfica, a qual ganhou
importância ainda maior a partir dos anos 40, com a proximidade de Volta Redonda e de Minas
Gerais, para a implantação de indústrias de bens de produção e, sobretudo, após a implantação
da rodovia Presidente Dutra. Assim, a industrialização teve valor relativo como fator direto do

-.
-.
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crescimento urbano.
A disposição geográfica, mais o traçado da Rodovia Presidente Dutra, proporcionaram
níveis diferenciados de cultura e da evolução da economia. Os municípios localizados mais
próximos da rodovia conheceram um intenso surto de industrialização e de urbanização a partir
das décadas de 1960 e 1970. Por sua vez, os municípios localizados nas encostas das Serras do
Mar e da Mantiqueira, permaneceram vinculados ao setor primário da economia, registrando
constante êxodo rural e empobrecimento de sua população, conforme Arruda (2013), como
pode ser observado na figura 10.
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Figura tO - Densidade demográfica no Vale do Paraíba Paulista.
Fonte: Emplasa

Em 09/01/2012, a Lei Complementar 1.166/2012 foi criada a Região Metropolitana do
Vale do Paraíba e Litoral Norte-RMVPLN que é composta por 39 municípios que agregavam
em 201O, de acordo com dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE, 2.340.891 habitantes. A RMVPLN se destaca por atividades econômicas
bastante diversificadas, em especial a produção industrial automobilística, aeronáutica,
aeroespacial e bélica nos municípios do eixo da Rodovia Presidente Dutra, as atividades
portuárias e petroleiras no Litoral Norte e as atividades turísticas na Serra da Mantiqueira, no
Litoral Norte e no Vale Histórico

-
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Contudo, por um longo período de tempo o Vale do Paraíba apresentou recursos
necessários para a sobrevivência de populações indígenas que ocuparam a região, o que
propiciou a esses indivíduos atribuir e adquirir significados e conotações específicas nos lugares
habitados. Segundo Schlanger, 1992, essa relação duradoura de uso e ocupação do espaço criou
um ambiente próprio, distinto daquele que uma vez fora ocupado por seu estado natural. (Apud
Lopes, 2014).
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Dessa forma, o a região do Vale do Paraíba é uma importante região para o estudo de
.i'"'"\

contatos e migrações das culturas primitivas, visto que essa região se apresenta como um amplo
corredor de comunicação entre São Paulo e Rio de Janeiro, além de oferecer passagem para
Minas Gerais por meio das gargantas que entalham alguns pontos da Serra da Mantiqueira,
conforme Maranca apud Reis, 1976.

3.

"
PLURALIDADE CULTURAL NO AMBITO
ESCOLAR
Em um país com as dimensões continentais como o Brasil, é evidente a heterogeneidade

cultuai de seu povo e, faz-se necessário reconhecer a diversidade como parte inseparável da
("°',

identidade nacional e dar a conhecer a riqueza representada por essa diversidade etnocultural
que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro.

A

3.1. OS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS
Os aspectos históricos e geográficos expõem uma diversidade regional marcada pela
desigualdade, do ponto de vista do atendimento pleno dos direitos de cidadania. A formação

rr-

histórica do Brasil mostra os mecanismos de resistência ao processo de dominação
desenvolvidos pelos grupos sociais em diferentes momentos. Uma das formas de resistência
refere-se ao fato de que cada grupo - indígena, africano, europeu, asiático e do oriente médio
-

encontrou maneiras de preservar sua identidade cultural, ainda que às vezes de forma

clandestina e precária.
Portanto, tratar da presença do índio pela inclusão nos currículos de conteúdos que
informem sobre a riqueza de suas culturas e a influência delas sobre a sociedade, conforme
disposto na Constituição de 1988 (art, 21 O, parágrafo 2°), é valorizar essa presença e reafirmar
os direitos dos índios como povos nativos, de forma que corrija uma visão deturpada que os
homogeneíza como se fossem de um único grupo, devido à justaposição aleatória de traços
retirados de diversas etnias.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de pluralidade cultural:
Toda seleção curricular é marcada por determinantes e fatores culturais, sociais e
políticos, que podem ser analisados de forma isolada, para efeito de estudo, mas que
se encontram amalgamados no social. Conhecimentos sociológicos são
indispensáveis na discussão da Pluralidade Cultural, pelas possibilidades que abrem
de compreensão de processos complexos, onde se dão interações entre fenômenos de
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diferentes naturezas. A escola pode fortalecer sua atuação tanto mais quanto seja
conhecedora dos problemas presentes na estrutura socioeconômica, de como se dão
as relações de dominação, qual o papel desempenhado pelo universo cultural nesse
processo.(Pc;J\l,p.
131)

Assim sendo, os PCN afiram que a construção de conhecimentos sociológicos/culturais
pode permitir uma discussão acerca das diferenças étnicas, culturais e regionais e que estas não
podem ser reduzidas à dimensão socioeconômica de classes sociais.
Ainda, segundo definições dos PCN de Pluralidade Cultural, a cultura, como código
simbólico, apresenta-se como dinâmica viva. Todas as culturas estão em constante processo de
reelaboração, introduzindo novos símbolos, atualizando valores, adaptando seu acervo
tradicional às novas condições historicamente construídas pela sociedade. A cultura pode
assumir sentido de sobrevivência, estímulo e resistência. Quando valorizada, reconhecida como
parte indispensável das identidades individuais e sociais, apresenta-se como componente do
pluralismo próprio da vida democrática. Por isso, fortalecer a cultura de cada grupo social,
cultural e étnico que compõe a sociedade brasileira, promover seu reconhecimento, valorização
e conhecimento mútuo, é fortalecer a igualdade, a justiça, a liberdade, o diálogo e, portanto, a
democracia.
O documento apresenta de forma esclarecedora a distinção de dois conceitos
extremamente importante para essa discussão: raça e etnia. Defende que o termo raça faz parte
do glossário das ciências biológicas, ao afirmar que é a subdivisão de uma espécie, cujos
membros mostram com frequência certo número de atributos hereditários. Refere-se ao
conjunto de indivíduos cujos caracteres somáticos, tais como a cor da pele, o formato do crânio
e do rosto, tipo de cabelo etc., são semelhantes e se transmitem por hereditariedade. O conceito
de raça, portanto, foi utilizado na tentativa de demonstrar uma pretensa relação de
superioridade/inferioridade entre grupos humanos.
Por sua vez, o conceito de etnia substitui com vantagens o termo "raça", já que tem base
social e cultural. "Etnia" ou "grupo étnico" designa um grupo social que se diferencia de outros
por sua especificidade cultural. Assim, os pertencentes a uma etnia partilham da mesma visão
de mundo, de uma organização social própria, apresentam manifestações culturais que lhe são
características. "Etnicidade" é a condição de pertencer a um grupo étnico.
É apresentado, ainda, as diferentes formas de manifestação cultural tradicional,
salientando que a linguagem oral pressupõe a investigação das histórias orais em diferentes
épocas e contextos, como transmissoras de uma determ.inada cultura, tendo em vista preservar

r
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e reinventar valores, normas e costumes no interior daquele grupo social. Daí a sua relevância
para a configuração de nossa memória e identidade, cerne deste trabalho.
As tradições culturais transmitidas oralmente num grupo social fundamentam-se na
ancestralidade, uma vez que são transmitidas de uma geração para outra, a partir de vivências
significativas para o grupo em atividades de sobrevivência e/ou no exercício do poder no âmbito
de sua organização política, econômica e sociocultural.

,,,-..

Os PCN da Pluralidade Cultural apresentam, também, a necessidade de se conhecer e
desenvolver o que chamam de bilinguismos e multilinguíssimos, sendo esta uma das formas de
reconhecer a riqueza da diversidade cultural brasileira. No multilinguíssimo, ou
plurilinguíssimo, dá-se a interação de línguas diferentes numa mesma comunidade. Afirmam
que é possível trabalhar esses aspectos, por exemplo, ao tratar da estrutura e do uso das
diferentes línguas das etnias indígenas presentes no Brasil, ou da manutenção da língua do país
de origem em colônias de imigrantes
Ao trabalhar com as toponímias indígenas, o tema deve ser transversalizado em
Geografia e Língua Portuguesa, segundo os PCN de Pluralidade Cultural, onde será possível
trabalhar expressões típicas regionais, como é o caso do Vale do Paraíba Paulista, explorando
os diferentes significados de uma mesma palavra ou expressão, a qual colaborará para a
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ampliação da percepção da pluralidade. Será possível, também, transversalizar com História,
em conteúdos que possibilitem levantar expressões que se incorporaram ao cotidiano, e que são
originárias de influências de certas etnias, ou de certos grupos imigrantes, por exemplo.
Ao trabalhar a toponímia em sala de aula, é inerente o uso interdisciplinaridade
conforme preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais. Eles apontam que um dos
objetivos do ensino fundamental é "Conhecer características fundamentais do Brasil nas
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dimensões sociais, materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de
identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao país" (PCN, 1998, p. 07). Sob
essa perspectiva, a inclusão de estudos direcionados à Toponímia na escola contribui para um
maior entendimento da cultura local. Os parâmetros abordam ainda a questão interdisciplinar
como um aspecto fundamental para se trabalhar a Geografia por meio de grandes eixos
temáticos e com temas transversais.
De acordo com o conceito de interdisciplinaridade, Fazenda (2001) apud Nunes (2013),
diz que o homem que se deixa perpetuar numa única abordagem do conhecimento, vai
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adquirindo uma visão corrompida da realidade. Ao viver, encontra uma realidade multifacetada,
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produto desse mundo, e, evidentemente mais oportunidades terá em modificá-la, na medida em
que não a conhece como um todo, em seus inúmeros aspectos. Portanto, pensar de forma
interdisciplinar possibilita ao homem o alcance de uma postura mais critica diante dos fatos da
realidade, compreendendo-a melhor.
Essa proposição baseia-se no reconhecimento da necessidade de incorporar tanto a ideia
da flexibilização quanto da interdisciplinaridade
Segundo os PCN (2002), a interdisciplinaridade

no tratamento com o conteúdo dessa área.

supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto

de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse sentido, ela deve
partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender,
intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um
olhar, talvez vários (2002: p. 88-89).
Retomando o conceito de interdisciplinaridade,
se deixa perpetuar numa única abordagem

Fazenda (2001) diz que o homem que

do conhecimento,

vai adquirindo uma visão

corrompida da realidade. Ao viver, encontra uma realidade multifacetada,

produto desse

mundo, e, evidentemente, mais oportunidades terá em modificá-la, na medida em que não a
conhece como um todo em seus inúmeros aspectos.

A Toponímia, dentro desse alcance pluridisciplinar de seu objeto de estudo, constitui
um caminho possível para o conhecimento do modus vivendi das comunidades linguísticas, que
ocupam ou ocuparam um determinado espaço. Quando um indivíduo ou comunidade linguística
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atribui um nome a um acidente humano ou tisico, revelam tendências sociais, políticas,
religiosas, culturais. O signo toponímico é motivado, sobretudo, pelas características tisicas do
local ou pelas impressões, crenças e sentimentos do denominador

3.2. A TOPONÍMIA INDÍGENA E O ENSINO DE GEOGRAFIA:
POSSÍVEIS ABORDAGENS
De acordo com Mendes (2013), com relação ao status do termo onoma nos PCN de
Geografia, mais particularmente o que está vinculado ao estudo dos nomes de lugares, podemos
considerar o estudo dos nomes geográficos como aquilo que contempla a compreensão de
diversos aspectos associados diretamente ao espaço geográfico, tais como: ocupação antrópica,
elementos naturais da paisagem, identidade territorial, disputas pelo controle de áreas, entre
outros.
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O nome geográfico, aqui compreendido também como nome de lugar, quase sempre é
atribuído a alguma característica física ou humana, relacionadas ao simbólico e ao lúdico da
população desse lugar, enfim, às peculiaridades desses lugares: questões étnicas, religiosas ou
atributos fisicos. No estudo da Geografia Cultural, a toponímia pode ser utilizada para a

-

compreensão dos lugares como dimensões ontológicas, isto é, está associada ao estudo da
origem dos nomes de lugares considerando os aspectos da dominação territorial, bem como, o
surgimento das identidades e significações para dado lugar.

r:
O estudo dos PCN de geografia (1998) indica que o onoma está ligado à questão da
identidade. Portanto, conhecer e compreender as motivações que levaram à nomeação e as
origens da denominação de um local é uma das formas de evidenciar a história de ocupação,
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processos migratórios, aspectos socioculturais de determinada área. Segundo os PCN (1998, p.
112), mais do que aprender a batizar fenômenos geográficos, o essencial é que os alunos
percebam que existe uma diversidade cultural, social e histórica riquíssima em nosso país, além
de um clima, vegetação e relevo, e tudo isto deve ser valorizado dentro de cada especificidade
regional. Cada elemento deste deve ser observado, descrito, relacionado, comparado,
questionado e interpretado, considerando os diversos aspectos geográficos das paisagens e do
território do país.
A Geografia nos permite inúmeras abordagens para trabalhar conceitos como os de
lugar, de paisagem, de região, entre outros, dessa forma uma abordagem possível para se
trabalhar a Toponímia indígena se dá a partir de mapas históricos da região, nesse caso o Vale
do Parafba. Seemann (2005) afirma que, nomear lugares e registrá-los exigem a ajuda de mapas

0
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que permitem transferir experiências diretas dos lugares para a representação cartográfica,
oficializando a existência dos topônimos. Harley (1990, p.4) observa que publicar o nome não
é apenas torná-lo permanente, mas também lhe atribuir autoridade e legitimação com direito a
coordenadas nos mapas oficiais.
Da mesma maneira, Souza (201O), argumenta que, as cartas topográficas são ferramenta
obrigatória de qualquer pesquisa toponímica, pois permitem a localização exata e a delimitação
precisa do espaço geográfico, bem como do topônimo selecionado para pesquisa.
A figura 11, abaixo, evidencia o percurso São Paulo e Rio de Janeiro, em 1827,
perpassando pelo Vale do Paraíba, mostrando as principais cidades de passagem, bem como
seus topônimos praticamente originais: Santa Anna (Santana de Parnaíba), Conceição
(Guarulhos), Escada (Guararema), Jacarahi (Jacareí), S Jose (São José dos Campos), Tubate
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(Taubaté), Pindaminhaguba (Pindamonhangaba), Guratinguito (Guaratinguetá), Piedade
(Lorena) e Guarda do Coutinho (Porto Seco).

-
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Figura l l - Litogravura "Partie du Bresil - Amer. merid. 28" apresentando o caminho de São Paulo para o Rio de
Janeiro no vale do rio Paraíba do Sul.
Fonte: Philippe Vandermaelen, Bruxelles, 1827

A partir desse fragmento de mapa e um trabalho interdisciplinar com Professores de
História, é possível trabalhar a história do Vale do Paraíba dentro de um contexto mais amplo,
o período de colonização do Brasil. É importante lembrar que o Vale do Paraíba foi uma das
primeiras regiões a ser desbravada e explorada pelos portugueses, em busca de indios e metais
preciosos. Oficialmente, a região começou a ser povoada a partir de 1628, quando Jaques Félix

.-.

e seus filhos, Domingos e Belchior, receberam por concessão as terras compreendidas entre
Pindamonhangaba e Tremembé. E a partir dessa problemática trabalhar conceitos da toponímia
e cultura indígenas, fortemente presente nesse período.
Outra proposta de análise dos topônimos é o estudo e construção de um Atlas
Toponímico do Vale do Paraíba ou mesmo de um bairro ou município, baseando-se na
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metodologia proposta por DICK4 ( 1990). Segundo mostra a autora, o material toponímico
pesquisado na rede onomástica pode ser ordenado em esquemas classificatórios, pois vários
campos conceituais da ficha fornecem informações sobre cada um dos nomes, conforme

-

modelo a seguir:

-

-

Localização:

Município:

Topônimo:

Taxonomia:

Etimologia:
Estrutura Morfológica:
Figura 12 - Ficha lexicográfico-toponimica
Fonte: Adaptado de Dick, 1990

~

De acordo com a proposta de Dick (1990):
LOCALIZAÇÃO: corresponde ao local de registro/ ocorrência do topônimo.
MUNICÍPIO: Indica o município ao qual a localidade a que o topônimo se refere está
localizado.

-

TOPÔNIMO: refere-se ao nome do acidente.

,,,

TAXONOMIA: neste campo registra-se a taxe do topônimo. As taxonomias
toponímicas, isto é, o nome de lugar inscrito na ficha deverá receber uma classificação ou uma
taxe como
ETIMOLOGIA: inclica a procedência do topônimo contida em dicionários ou outras
publicações. Relação à sua origem linguística.
ESTRUTURA MORFOLÓGICA: indica a classe gramatical, o gênero e o número de
!""'

-

cada um dos topônimos, agrupados em esquemas ou estruturas morfossintáticas, conforme as
abreviaturas relacionadas abaixo:
Ns = Nome simples

Vb = Verbo

4

Este tipo de ficha, modelado por DICK ao longo dos anos (1980-2004), pode ser adaptável, em seus
campos, de acordo com cada pesquisa, mas sua essência permanece e é um modelo que tem revelado
grande praticidade e eficácia nas pesquisas toponímicas, sendo adotada pelo Proieto Atlas Toponímico
do Estado de São Paulo, coordenado por essa autora.
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Nc = Nome composto

Prep. = Preposição

Sb = Substantivo

Art. = Artigo

Adj. = Adjetivo

Masc. = Masculino

Conec. = Conectivo

Fem. = Feminino

Sing. = Singular

Num. = Numeral

PI. =Plural

-

Localização: Vale do Paraíba

Município: --

Topônimo: Paraitinga

Taxonomia: Hidrotopônimo

Etimologia: elemento do tupi pará = rio + elemento do tupi i = águas + elemento

do tupi tinga = claras, barrentas
,,.....

Figura 13 - Ficha lexicográfico-toponímica
Fonte: Adaptado de Dick, 1990

-
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Para Andrade (2013), a ficha lexicográfico-toponímica serve como instrumento de
pesquisa e orienta o interessado, dando a ele a possibilidade de estudar o topônimo, a partir da
identificação do signo toponímico, ao considerar a sua motivação formadora. Essa formação
pode estar relacionada às características encontradas no próprio espaço físico ou, ainda,
relacionada a crenças, a impressões culturais ou a sentimentos construídos ao longo do tempo

r

-

pelo desenvolvimento do denominador.
Ainda, segundo a autora, a ficha apresenta tanto dados linguísticos como dados
históricos, geográficos, etimológicos e taxionômicos (natureza física ou antropocultural), vistos
da perspectiva interior de um contexto social, em um dado momento. O estudo e a apreensão
desses dados podem auxiliar na criação da identidade local do município. Desse modo, a ficha
tem uma relevância para os resultados da pesquisa, uma vez que, ao identificarem-se os signos
motivadores, suas origens e sua evolução toponímica, resgatam-se os valores inseridos na base

r

histórico-social da região estudada.
"A ideia de um estudo toponímico mais pedagógico é recente, o que ressalta ainda
mais o caráter e o viés inovador e criativo da proposta. No entanto, um dos

r
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problemas enfrentados é que ainda não temos subsídios teórico-metodolégicos da
toponímia voltados à realidade escola".

(ANDRADE, 2013: p. 235)

Andrade (2013), afirma que professores e alunos poderiam identificar, conhecer,
descrever e analisar os nomes de lugares e suas características. Neste sentido, a ideia é que
possam tratar o nome não pela sua simplicidade aparente, "um nome é apenas um nome", mas
por todos os elementos que envolvem sua complexidade. Ressalta, ainda, que conhecer os
nomes de um lugar é conhecer todas as suas especificidades sociais, geográficas, culturais,
históricas, psicológicas, entre outras.
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CONCLUSÃO
Pesquisar a toponímia inevitavelmente inclui investigações históricas. Pelo próprio
nome do lugar não será possível compreender a dinâmica e o poder da toponímia. Atrás dos
nomes de lugares escondem-se pessoas ou grupos que os inventam, decretam, aceitam, rejeitam
ou mudam. Tanto os acidentes geográficos quanto os topônimos constroem territórios,
territorialidades e identidades, a qual há necessidade de investigar, comparar e interpretar o
significado dos nomes dos lugares e as diferentes versões e visões da sua topogênese,

r:
r

O estudo dos nomes de lugares nos permite entrelaçar conceitos de diferentes áreas do

r-

conhecimento, o que proporciona uma forma interativa de se estudar a história de um povo ou

r:

comunidade, em que se possa conhecer não apenas os fatos ocorridos em determinado lugar,

r-

mas como eles influenciaram na formação e na nomeação daquele local. Buscar o diálogo entre

r-

as disciplinas nos leva a construir um ensino mais significativo, no qual as ideias e os conteúdos

r»

se relacionam e não se fragmentam.

rr:

Vivemos em um mundo no qual cada vez mais tudo se relaciona, interage, portanto não
nos adianta o conhecimento fragmentado. Logo, precisamos de um ensino que nos faça refletir
e perceber que tudo está conexo, que nos leve a aprender a dialogar com as diversas áreas do
saber.
O emprego da Toponímia no Ensino Fundamental e o reconhecimento do caráter
pluridisciplinar que esta disciplina alcança mostram a importância que têm as pesquisas desta
natureza: além de envolver múltiplos saberes para a obtenção dos seus objetivos, contribui para
a preservação do patrimônio toponomástico e cultural de uma região, de um povo.
O estudo da Toponímia, vinculada ao ensino, proporciona uma visão pluridisciplinar
que a Toponímia pode alcançar e evidencia sua importância nas pesquisas voltadas para esta
temática. A Toponímia constitui-se de conhecimentos oriundos da História, da Geografia, dos
estudos culturais, linguísticos e até dialetológicos. Ocupa-se de um recorte específico do léxico
de uma língua, a saber, os nomes próprios dados a lugares chamados "topônimos",

A partir de uma análise dos PCN de Geografia (1998), foi possível afirmar que o Onoma
está ligado aos aspectos geornorfológicos, à questão da identidade, história, cultura. Considerase como próximo passo compreender as motivações que levaram à nomeação e às origens da
denominação escolhida, como uma das formas de evidenciar a história de ocupação, os aspectos
econômicos, culturais e sociais de determinada área Segundo os PCN, o essencial é que os
r:
r

r=

alunos percebam que existe uma diversidade cultural, social e histórica riquíssima em nosso
país, além de um clima, vegetação e relevo, e que tudo isto deve ser valorizado dentro de cada
especificidade regional

É relevante perceber que a partir da ação da nomeação de um lugar - que pode ser dado
por diversas motivações toponímicas, entre elas motivos políticos, religiosos, relativos à
vegetação, à dimensão dos acidentes geográficos-, este ato o torna único, o individualiza, o
coloca no mapa, o nome não só representa um significado histórico, mas representa aspectos
linguísticos, cultura, história, crença, os ideais daqueles que o habitam,
Finalizo destacando que o estudo do léxico toponímico consiste em uma área e
indagação linguística muito ampla, tornando este trabalho limitado na forma como aborda o
assunto proposto, deixando para outro momento, perspectivas outras de investigação com maior
aprofundamento de análises dos fenômenos toponomásticos.
Logo, ficam em aberto possibilidades para inquirições complementares, tendo em vista
que é sempre possível a realização de análises mais exaustivas dos fenômenos linguísticos.
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APENDICE 1 - NOME DAS CIDADES DO VALE DO PARAIBA
E SEUS SIGNIFICADOS EM TUPI

NOME

Arapeí (Arapehi)

SIGNIFICADO

Rio das batatas (arapé (modificação de arabé) =batata+ i = rio

r

Corruptela de "mbe-â-üã-ãã-á"
Bananal

r:

,..._

.

correnteza e sinuosidade dos curso. "mbo" + ã = empinado + íiã =

Clareira na mata, travessia da mata, passagem. (caá

Caraguatatuba

=

mata +

açapaba = travessia)
Lugar de gravatás (gravataza.l),caraguatal. [(eaâ

r:

r

corrente e sinuoso" alusivo ao forte declive do leito, à forte

correr (repetido para exprimir superlativo+ á = fazer voltas

Caçapava
'

significando "empinado, muito

=

mato + raqua

=

ponta + atã = dura, ou seja, mato de ponta dura) + tuba =
abundânciaJ

r:
Cunha

Mulher, M.q. Cunhã.

Di Domênico diz que o nome pode ser interpretado como lugar de

r:

Guaratinguetá

muitas garças ou aves brancas (guirá = aves ou garças + tinga =
branca + etá = pluralidade

Igaratá

r-

Canoa forte (ygara = canoa+ atá = forte).
Rio do Jacaré. J. M de Almeida apud Di Domênico afirma que o

Jacareí

nome nada tem a ver com o anfíbio, mas sim com a volta
desnecessária" que o rio Paraíba faz por esse lugar. (y-aqôa-yerêei =esquina\ volta desnecessária)

r,.

r

r

,.

-

NOME

SIGNIFICADO
Morro de encostas empinadas e cheias de ziguezague (corr. De Y-

Jambeiro

ã-mb-yere = empinado e com voltas). J. M de Almeida apud Di
Domênico, diz que o nome refere-se a uma serra entre Jambeiro e
Caçapava que é conhecida pelo nome "serrote".

Lagoinha

Região lamacenta (yygau-1-na,y = relativo + ygau = lama, água
empossada e suja + 1 = conter + na = suf. Para formar substantivo)

rio + i = águas + uma = escuras)

Paraibuna

Rio de águas escuras. (pará

Paraitinga

Rio de águas claras (pará = rio + i = águas + tinga = claras)

=

r:

Pindamonhangaba

Lugar onde se faz anzol (pindá = anzol + monhaga = fazer + aba

= lugar onde).
Lados totalmente apertados, segundo J. M de Almeida apud Di

Piquete

Domênico. [Pi-iquê-eteí, contraído de Pi-quê-teí (pi =apertar +
íquê = costa, lado+ eteí= totalmente (superlativo)]

Taubaté

Corr. De Tabaeté (taba= aldeia+ eté = legítima, verdadeira)

Para Vitorino Coelho de Carvalho apud Di Domênico, o nome é
Tremembé

uma corr. De "terembê" = fonte de água afamada e boa para a saúde
(te = nome, boa fama+ iembé = fonte)
Sítio das palmeiras (uba = palmeira + tuba/tiba = abundância).

Ubatuba

r:

r>

r-

Teodoro Sampaio apud Di Domênico, aponta ainda, para outro
significado, visto que os indígenas dessa região denominavam ubá
uma espécie de canoa feita de um único madeiro tonado côncavo

) )

)

) )
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ANEXO 1 - TRONCO TUPI

Amiu,•)'6
AllM'IW

ANjü íM•yoro)
M.ilruràp

Apla
Arawetá
Aturinfdo

A11ur1n1 cio Toun11n11
(A1unn1 do Trocara) e

Xfngu (A1urin

P,m1kani

do Koatlnemol

Av.C.Ooeiro

Ka1owá. Mbyll
o Nhandéva

Ou

Mekém

Saltir.abl6r
Tup.irf
Aruá
·Cinta-Larga
()avllo (lllóto)
Mot>d6
Su ru 1 (Pa.tir)

Zoró
Pumtmtin, 01:1ho1,
Jum.t Kmnpuna.

Tenham, e
Uru-E u-W;iv-W:lv
Kokilma o
Omâgua (Kamboba)

Ungu1 GtrJI Amu&nic:1 (NhNr191tú) é Am•16nlca p•r• dl1tin1tuir da ou1r.1 Ungua Gor1I,
1 P1ull1t.1,1gor1 j6 ••tinta; NhH11g11\i • um nom. um tinto 1nfficl1I, que rtio dtu mo Gen.
C~uto de M1g.1lhlt1 em MU liYro dt 1.171 • 0 Sth1191m.
Puroborá 1• um povo cu)l lingua h• docurMnto1 do• 1no1 20 (Th.Koch-Grúnt.rg} • doa 1no1 50 (W.Hanke)e de
que hí ainda algun, rtffllMtcentH di1perao1 de POf'1o v.iho 1tt o Guapor6 e o penoal do Setor Unguiattco do
Muaeu Goe1dl
contactado algun, • gr1v.adodado• lingulatlcos)
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Tronco Tupi em detalhes. Fonte: Povos indígenas no Brasil. Instituto SocioAmbiental. Disponível em: http://img.socioambiental.org/v/publico/linguas/tronco-tupi.gif.html
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