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RESUMO 
 
 

O EMPREGO DA TOPONÍMIA INDÍGENA COMO INSTRUMENTO NAS AULAS DE 
GEOGRAFIA REGIONAL RESUMO Segundo sua definição, toponímia é o estudo etimológico 
do nome dos lugares. Considerando a construção histórico-social do Brasil, podemos encontrar 
diversas contribuições no que diz respeito à formação da língua escrita e falada. Entre os 
principais contribuintes desta língua está a contribuição indígena, língua-mãe dos habitantes 
pré-coloniais do país 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 Vale do Paraíba paulista, visando a aplicação no ensino de Geografia no ciclo II 
do ensino fundamental, de forma interdisciplinar. A abordagem interdisciplinar é pertinente 
porque os saberes da toponímia articulam conhecimentos geográficos, históricos, botânicos, 
biológicos, antropológicos, além da própria lingüística, permitindo um exercício conjunto das 
diferentes disciplinas em torno de um problema comum: o lugar vivido pelos alunos e das 
paisagens estudadas. Segundo os PCN’s para o Ensino Fundamental II, a Geografia tem por 
objetivo trabalhar as relações entre o 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. Primeiramente far-se-á pesquisa bibliográfica, buscando 
encontrar 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, 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 que muito contribuíram na construção 
da identidade valeparaibana, concedendo nomes de cidades, como - Jacareí, Ubatuba, 
Guaratinguetá -; nomes à fauna, flora e botânica(lambari, urutu, jacarandá, araçá,...). É 
interessante ressaltar, ainda, que após a intervenção dos colonizadores europeus, com 
expedições para desbravar o mundo novo – processo este que acarretou no genocídio dessa 
população, na perda de identidade desses povos ou em sua modificação, a citar a imposição 
da religião cristã em detrimento à crença em um Ser Superior de caráter celeste, na 
miscigenação das populações indígenas e europeias, que ainda marca os traços físicos 
carregados pelos seus sucessores. As mudanças refletidas na cultura podem ser enumeradas 
como os hábitos alimentares, vestimentas e comportamento, alterando, assim, seu modus 
vivendi. Dessa forma, o emprego da toponímia no ensino de Geografia pode proporcionar aos 
alunos melhor entendimento cultural, histórico, antropológico, geográfico de determinado lugar 
e seus espaços cotidianos de forma mais ampla. Palavras-chave: Toponímia. Geografia 
Regional. Geografia Cultural. Interdisciplinaridade.  


