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A TOPONÍMIA E O REFLEXO DE UM POVO 

Vocês sabem o que são topônimos? Acharam o nome estranho? Não precisam ficar preocupados, por 

trás desse nome estranho existe uma explicação muito simples. Trata-se da ciência que estuda os topônimos, 

isto é, os nomes próprios de lugares, bem como sua origem e evolução. 

 Os lugares têm nomes que não foram escolhidos ao acaso: eles podem fazer referência às questões 

físicas, descrevendo particularidades de seu relevo, clima e outras características geográficas, e podem fazer 

referência a um conjunto de propriedades que só diz respeito àquele lugar, ou seja, às suas singularidades. 

Vamos ver alguns exemplos? 

 

Nova Veneza (cidade no interior do estado de Goiás): foi batizada pelos pioneiros, uma família de italianos da 

cidade de Veneza, na Itália. 

 



 
Itatiaia (cidade do Rio de Janeiro e bairro de Goiânia): do Tupi Guarani “itá-ti-aia”, que significa “pedra 

úmida”. 

 

 
Jataí (município do estado de Goiás): do Tupi Guarani “ja-atã”, que significa fruto duro. Espécie de abelha. 

 

 
Tietê (nome de rio): em Tupi, significa “volumoso”. 

 



 
Goiás (estado do Centro-oeste): esse nome origina-se da denominação da tribo indígena "guaiás'', que quer 

dizer “indivíduo igual, gente semelhante, da mesma raça”. 

 

Vocês devem ter percebido que as cidades, assim como as pessoas e as coisas, têm um nome e, nos 

exemplos que vimos acima, a língua tupi é responsável pela formação da toponímia de muitas cidades e estados 

brasileiros. Em Goiás, antiga Terra de Goyases, por exemplo, o período de entradas e bandeiras, especialmente 

pelos colonos paulistas, e as expedições de jesuítas pelos rios Araguaia e Tocantins, favoreceram a formação 

da Toponímia nessa região. O certo é que, por onde os povos indígenas que falavam línguas do tronco tupi 

passavam, denominavam a realidade daquele lugar, a fim de demarcar os espaços da paisagem local (elementos 

físicos: rios, córregos, serras etc. e elementos humanos e/ou culturais: arraiais, povoados, julgados etc.), com 

diversos interesses, dentre eles, a conquista por territórios. 

Além dos nomes de origem tupi, temos também nomes de cidades, ruas, avenidas e estabelecimentos 

que, ao serem nomeados, também receberam nomes com um significado especial. Temos como exemplo o 

Palácio das Esmeraldas (sede oficial do governo do estado de Goiás), que é chamado assim devido à cor verde-

esmeralda da fachada, dando a impressão de todo o palácio é feito por pedras de esmeraldas. Vocês sabem onde 

fica esse palácio aqui em Goiânia? Ele fica na Praça Doutor Pedro Ludovico Teixeira, que tem esse nome em 

homenagem a esse político que teve um papel importante na construção de Goiânia. Outro exemplo de 

toponímia é o povoado de Córrego do Ouro, que foi nomeado dessa forma por ter sido construído aos redores 

de rio em que se extraía ouro. Viram? As cidades e todas as suas ruas e praças têm nomes com significados que 

contam a nossa história.  

 

POR QUE GOIÂNIA?  

 

Afinal? Por que Goiânia tem esse nome? Vocês sabiam que em 5 de outubro de 1933 foi promovido 

um concurso para a escolha do nome da nova capital de Goiás? O concurso tinha como nome “Como se deve 

chamar a Nova Capital?”. Foram sugeridos muitos nomes, como Petrônia, Anhanguera, Crisópolis, Heliópolis, 

Tupirama e Goiânia. O nome vencedor foi “Petrônia”, mas o mediador do concurso Pedro Ludovico não aceitou 

nenhum dos topônimos mais votados e escolheu “Goiânia”, sem explicar o motivo da escolha.  

 



 
Goiânia (capital de Goiás): tem origem mais provável do nome Goyanna, que vem da palavra em Tupi-Guarani 

"Guyanna", que significa "terra de muitas águas". 

 
Disponível em: “Topónimos” https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/toponimos.htm;  “Dicionário Ilustrado TupiGuarani” 

https://www.dicionariotupiguarani.com.br/section/g/; “Goyania = Goiânia, de poema a topônimo” 

https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/48170/23513. [textos adaptados por Larissa Magalhães, estudante e estagiária do Curso de 

Pedagogia, FE - UFG, 2021]. 
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A partir da apresentação do texto sobre toponímia, percebemos como pode ocorrer um processo de criação e 

escolha dos nomes de cidades, bairros, rios e ruas. Com a leitura desse texto, é possível analisar e discutir sobre as 

seguintes questões: 

 

1. O que significa toponímia? Qual é a importância da toponímia para a criação de novas cidades, bairros e 

ruas? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/toponimos.htm
https://www.dicionariotupiguarani.com.br/section/g/
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/article/view/48170/23513


2. Qual é a influência das línguas indígenas na criação dos nomes das cidades de Goiás? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Dos exemplos de toponímia citados no texto, qual deles chamou mais a sua atenção? Por quê?  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Faça uma pesquisa na internet sobre nomes de outras cidades de Goiás que também foram criados por 

meio da toponímia e escolha uma dessas cidades para citar abaixo. Lembre-se de escrever a origem ou o 

significado do nome dessa cidade. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Imagine a seguinte situação: em Goiás será construída uma nova cidade e o nome dela será escolhido por 

meio de um concurso. Que nome você daria para essa cidade? Esse nome é uma toponímia? Qual a origem 

ou o significado desse nome? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Faça um desenho de como essa nova cidade deve ser: 

 



 

 

  


