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ADITAMENTOS A UM ESTUDO SôBRE 
TOPONíMIA KAINGANG 

(Especial para a "I~E\7IST A DO ARQUIVO") 

, 

FRANCISCO S. G. Scr-:rADEN 

(Professor aposenütdo) 

Se l>cn1, ci ue o trabalho "Denon1inações Kaingang na Geogra
fi::? 1irasileira", estampado en1 1937 na revista "Pindora1na" (vol. 
1. n. 0 1, pags. 7-14), contenha n1aterial coligido durante longo 
tcn1po de leituras e buscas. o autor, ao pnblicá-lo, não duvidava 
naturaln1ente de que con1 o ten1po se haverian1 de acrescer ainda 
vá ri cs dados con1plementares. 

A -pesar de se estender por poucas páginas apenas. o referido 
arligo n1ereceu a atenção de un1a série ele estudiosos de assuntos 
brasileircs. dentre os quais se destaca o Dr. 1-T erbert Baldus, que, 
com encômios que muito nos penhoraran1, o reprccluziu e con1en
tou no vol. XLIII da "Revista elo Arquivo :.\funicipal" de São 
Paulo. 

A obtenção dos aditan1entos q11e ora apresento não foi tão 
f'ácil co1uo poderia parecer à prin1eira vista. Alé1n de recorrer à 
consulta de outros livros e 1napas, foi-nos de utilidade também 
un1a viage1n pelo Estado elo 'Paraná . Se ainda assin1 a relação 
não aun1enta ein n1uito, é porque ele fato as prin1itivas denon1ina
ções an1eríndi.as, tão expressivas e tão apropriadas aos acidentes 
geográficos, tên1 sido substituidas. na sua grande maioria, por 
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non1es de santcs ou celebridades políticas, e até por formas vul
gares, con10 Rio Novo. Rio Preto. Rio Branco, Rio Claro, Rio 
elas .Pedras, Rio elos J_)eixes. E' evidente qnc, con1 isso, as 1nes
n1as denon1inações se cJeyen1 repetir unia infinidade de vêzes en1 
1l!uitcs Estados. J)a excessiva preferência pelo tupí na escolha 
de no1nes para localidades e estações de estradas de ferro resultan1 
os n1es111os inconveniente~. E não são poucas as dificuldades que 
i~so já ten1 causado ao serviço postal do país. 

E' verdade que na prin1itiva toponí.n1ia indígena igualn1cnlc 
se verif icavan1 frequentes repeti,ões de cletern1inados ncn1es. n1as 
certan1ente en1 grau 111uito inferior do que se nota con1 as dcno
n1inações portugncsa8. 

Sôbre a questão. abordada no estudo anterior, de se saber se 
os atuais Kaingang dcven1 on não ser considerados descendentes 
dos primitivos Guaianã. tên1 aparecido ultünan1ente vários estu
dos, que. no entanto. não traze111 ainda solução definitiva. l)arece 
todavia que. con1 as suas pesquisas arqueológicas, o cientista ar
gentino Antônio Serrano ("La Cultura Lítica clel Sur Brasileno", 
Rev. Geogr. i\n1eric .. ano VI, vol. IX. Buenos Aires, 1938) está 
en1 bc n1 canlinbo para resolver o tão debatido problcn1a. 

S igo aquí a 1nes1na disposição observada no artigo anterior, 
facilitando assi111 o cotêjo. , 

A série de non1es geográficos kaingang caídos en1 desuso cabe 
acrescentar Gôio-·C ovó, o nosso atual Rio Iguassú, e (;ôio-Bu ongh, 
antiga cleno1ninação do Rio do Peixe (Estado de São Paulo). 

Adita1nentos à lista dos têrn1os ainda usados: 

Canig( o Já (E~tado do Paraná) - Salto de Rio Iguassú, ta111-
bé111 chan1ado Correcleira do Mateus. O rio aí atinge unia largura 
de dois quilón1et ros ('\ í . Lin1a Figueiredo. ((Oeste Paranaense", 
pags. 66 e 76). 

Cantú ( E stado do Paraná) - A diYisa das águas entre os 
rios ].)iquirí e Corun1bataí chan1a-sc Serra do Cantú (\r. Ro1nário 
1-Iartins, ((Vozes Indígenas na ~roponín1ia cio Paraná" in ((AT..-BA", 
n.0 l, pags. 14-29, Curi tiba, 1938). 

Cantu(í) (Estado elo Paran{l) - O n1aior afluente da 1nar
gem direita do Rio ])iquirí . ((Aos 900 1netro::- de altitude ten1 o 
"Cantú" 25 n1etros ele largura, e daí, ora despenhanclc -se en1 
quedas bruscas, ora cn1 rápidos perigosos, corre, en1brenhando-se 
entre dois altos espigões, até que, aos 390 metros acin1a do nível, 
confunde suas aguas co111 as do P iquerí, corn a largura ele 80 111e
tros". (Echnnndo JVIercer, '' Aln1anaque do l\![unicípio ele Gua
rapuava", citado por I~ima F ig ueiredo). 
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Cherê (Estado elo Paraná) - Cf. R. Martins, op. cit., pág. 18. 

Condlá (Estado do Paraná) - Tributário do Rio Capane1na, 
afluente elo Iguassú. 

Creng-Xi11z (Estado elo Paraná) - Cf. R. lVIartins, op. cit., 
pág. 19. 

Ge111bré (Estado do Paraná) - Afluente da n1argen1 direita 
do Rio Piquirí. 

Gô·io-Bang (Estado elo Paraná) - Afluente da n1argen1 es
querda do llio Piquirí. Corre paralelo ao Rio Cantú. "Ao juntar-se 
con1 o Piqucrí forn1a a 300 metros acin1a ela foz un1a catarata de 
n1ais ele 20 n1ctros de altura, cujos vapores, pela refração ela luz, 
cstentan1, a certa hora do dia, as cores do arco-íris. Daí a sua 
sugestiva dcnon1inação castelhana de Treis Colores". (E. Y.Iercer, 
op. cit.) 

Gôio-Crorn (Estado do Paraná) - Cf. R. l\tfart.ins, op. cit.J 
pág. 20. 

Gô,io-E11i (Estado' de Santa Catarina) - Afluente elo Rio 
lrruguai (V. Visconde de Taunay, "Ent1~e os nossos índios", pág. 
128). 

Gôio-Erê (Estado do Paraná) - Afluente do Rio Piquirí, 
111arge111 direita. A nascente encontra-se no Campo Mourão, a nor
deste ela localidade do n1e~n10 non1e, e da qual dista uns 37 km. 

Inhacorá (Estado do Rio Grande elo Sul) - Afluente da inar
gen1 esquerda do l~io Uruguai. Forn1a o liiriite entre os n1unicípios 
de Paltneira e Santa ROsa. 

!pira (Estado de Santa Catarina) - Localidade no n1unicí-
p10 de Concórdia. 

J e11ibrê ( Estado do Paraná) - Afluente do Rio Piquirí. 

Jongjó (Estado do Paraná) - A,fluente do Rio Piquirí. 

l~C'grú (Estado de Santa Catarina) - Localidade no municí-
pio de Porto União. 

Paequerê (Estado elo Paraná) - Ca1npo que se estende entre 
as 111atas baixas e atrofiadas do vale do Paraná e ela foz elo Iguassú 
(V .. Telén1aco Bcrba. "Atualidade indígena", pág. 158). 

Paudói (E~.tado elo Paraná) - Cf. R. Y.Iartins, op. cit., pág. 25. 

Pôrto de Gôio-Eni (Estado de Santa Catarina) - Localida
de no 1nu11icípio de Chapecó, na n1argem direita do Rio Uruguai. 

Salto da Bulha (Estado do Paraná) - Cf. R. Martins, op. 
cit., pág. 16. 

Serra do Cantú - V. Cantú. 
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f/irí (Estado do ·Paraná) - Afluente do ]{io Chopin1, n1ar
gEJ11 esquerda. 

Xaxin'l (Estado de Santa Catarina) - Anuente do Rio Jan
gada. 

Un1a denon1inação agora encontrada e que não conseguí lo
c<.tlizar é f(eut/?erê-f(anzíre. E1n ccnnpensação Gôio-Ba11y 
(= Gôyo Buongli) e Ge111bré (1'codoro San1paio escreve Ca111-
ln-é pucleran1 ser incluidos na lista aci111a. 

Quanto à interpretação, vão as seguintes observações: 
J(antú significa papagaio. 

J(ondá é o no1ne de uni antigo cacique ele Guarapuava. 
T/ irí foi cacique dos Kaingang de Pahnas. 

A propósito da denon1inação <.:andói, registada no trabalho 
anterior, cabe inencionar que era o non1c ele u111 cacique que. a 
instftncias do I). Chagas Lin1a, se converteu ao Cristianisn10, inas 
s() aparenten1ente. Adoecendo. 111anclou fazer dois fetiches de cera. 
Lguras ele papagaio revestidas de penas. e . suspendendo-as !:-Obre 
o seu leito. invocava-os ele te1npos e1n ten1pos, dizendo: "J 011gjó ! 
J ongjó ! /i>angantonú l~araka pa 11 0 to1n. "' l\!Iorto o cacique, cnter
rara111-no os con1panheiros à sua 1naneira {' sen1 avisaren1 n n1is-. , . 
s1onar10. 

[Jegrú, se é que deve ~er considerado vocábulo kaingang, tra
duz-se por capün cortado. de le - capin1, e gr1í - cortado. 

A interpretac.;ão literal ele J( ent!? erê-J(a11:ríre é: pequeno ca111-
po dos pequetios papagaios. 

Bulha, de bur, ou sin1plcsn1cnte bu, o or~ surte con1 estron
do. que aparece ele repente con1 ruiclo (R. :viartins) . 

Xagrí,, de .1-á - salto, cachoeira, e r;3 - rio. 

X erê_, de xere - niorto, ou de xê - preto, e rê - can1po; 
cfln1po q ueitnaclo. 

J(reng ziwi, ele l~reng - porco do mato, e xi11t - pequeno. 

J e111brê, de ja111 - n1ãe, e brê - junto: cunhado. genro. 
J e111brê foi cacique de Kaingang no vale do Piquirí. 

J ongjó parece ser a deno1ninação registada por Teodoro San1-
paio con10 Yonglie. J ongjó chan1ava-se uni cacique elo Piquirí. 
Sobre a significação do tern10 conve111 mencionar que o P. Chagas 
Lin1a indica a tradu<;ão: papagaio. .:. "um vocabulário de J. J. Ma
chado D'Oliveira (Revista do Arquivo Municipal, vol. XXV, pág. 
146), que provàvel111ente se serviu da n1esn1a fonte, encontra-se 
tan1bérn estô. jnterpretação. Segundo Rornário Martins o vocábu
lo significa gavião. Frei lVIansucto apresenta três traduções : ga
v.ião, corvo, papagai o. Diz o mesn10 Autor que hantó significa pa-
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pagaio don1esticado, enquanto jongjó quer d izer papagaio selvage111. 
·corvo ( sic !) . E' possível que a confusão seja devida a divergên-. . . 
c1as r eg1ona1s. 

Pandói significa planície segundo R. lVIartins. Esta tradução 
é, porén1, contestada por Frei 11ansueto qne, referindo-se a un1 
trabalho do Dr. Ermelino ele L,,cão, observa o seguinte: uDiz por
tanto en1 prirneiro lugar qne pa_,ndói significa planície, e que é 
contrário de paindó, torto. 1 final seria para êle negação agluti
nante. O ~Autor sen1 dúvida foi enganado pela leitura dos traba
lhos do saudoso Telé1naco Morosini Borba; porém faço aquí sa
lientar que pandó i, pandóix, não significa planície: 111as espigão, 
outeiro .. ou, conforn1e o Bugre, coxilha". ("Dicionários Kainj
gang-Português e Português-Kainjgang" , págs. 279-380) . 

Quanto ao ter1no !?ovó, afirn1a R. 1\IIartins que se decon1põe 
em gô, abreviatura de gôio, - água, rio, e vog - corredeira. 

Tern1inando, .resta-nos corrigir un1 êrro que se introduziu na 
tradução portuguesa do nosso trabalho anterior: en1 kaingang a 
palavra !?a não significa n1ato. 1nas árvore . 
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