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O objetivo deste trabalho é estudar alguns nomes de acidentes fí-
sicos ou humanos que encontramos em Iguape, litoral sul do estado de 
São Paulo, procurando explicar os motivos que determinaram sua desig-
nação, ou seja, a intencionalidade do denominador. E cuja motivação a 
etimologia confirma. Como parte da onomástica, ciência que estuda os 
nomes, a toponímia ocupa-se, especificamente, dos nomes de lugares. O 
nome faz parte do sistema das línguas humanas e, a princípio, como sig-
no linguístico, é também arbitrário. Mas a partir do momento em que o 
nome assume sua função toponímica de identificação e caracterização da 
paisagem terrestre, o que era arbitrário passa a ser, no ato do batismo de 
um lugar, definitivamente motivado. O onomástico toponímico permite a 
identificação dos lugares, além de fornecer a indicação precisa de aspec-
tos físicos e/ou antropoculturais. Os topônimos vão além da função de 
meros designativos para serem fontes de conhecimento e informação tão 
ricas quanto às fontes documentais. São capazes de preservar a memória 
coletiva. A toponímia, como parte aplicada da lingüística geral, envolve a 
identificação das camadas dialetais que estruturaram, no caso do territó-
rio nacional, a forma de expressão vernacular. Adotaremos a metodolo-
gia proposta por Dick (1980) para a interpretação do sistema toponímico 
do Brasil e buscaremos a origem e a significação dos nomes de lugares e 
suas transformações linguísticas. Como já anotara Vasconcelos (1931), 
Portugal é terra banhada de inúmeras e variadíssimas correntes de água, o 
que se reflete em sua toponímia, de uma grande riqueza de expressões 
como arroio, barranco, barranca, barroca, barroco, corgo, corga, ribeira, 
ribeiro, ribeirão, rio, riacho, rego, regueiro, regueira, regalheira, levada, 
vala, enxurro e outras. Em Iguape, num momento de transplantação dos 
topônimos portugueses para o Brasil, a palavra ribeira, "do latim riparia, 
adjetivo derivado de ripa, significou primeiro em português 'borda de ri-
o', depois água que corre entre duas ripas, ribas, ou margens altas, por 
fim corrente de água de certo volume", deu nome ao mais importante rio 
da região, o Ribeira do Iguape. 


