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Resumo 
 
 Este trabalho objetiva estabelecer relação entre língua e cultura, no meio rural, tendo, entre outros aspectos, o 
léxico como fator que melhor reflete o ambiente físico e social na língua. Realizou-se um levantamento de 
referências que possibilitou a construção de um corpo teórico-conceitual sobre comunidades rurais, 
religiosidade, língua e cultura, nos âmbitos local e regional. Entende-se que a língua funciona na sociedade 
para comunicação dos seus membros, assim, é uma parte da cultura e depende de toda a cultura, pois a cada 
momento tem que expressá-la. Considerando que por fatores sociais se entendem as várias forças da 
sociedade que moldam a vida e o pensamento das pessoas, pode-se afirmar que a religiosidade está nesse 
grupo, sendo também um fator cultural. Portanto, o léxico reflete e transmite cultura, uma vez que esta 
permeia o ambiente onde os sujeitos sociais se interagem e compartilham seus saberes e costumes adquiridos 
durante a vida na sociedade. 
 
Palavras-chave: Comunidades Rurais. Léxico. Religiosidade. Catalão (GO). 

 
Introdução 

 
Este trabalho é vinculado aos estudos realizados durante o período de bolsa de iniciação 

científica PIBIC (2010-2011), com o suporte do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Socioambientais (NEPSA/CNPq) da Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão, e tem 

continuidade no desenvolvimento da bolsa do projeto “Monitoramento da qualidade de vida 

da população remanejada pela formação do reservatório da UHE Serra do Facão”. O grupo, 

formado por alunos da graduação e por mestrandos, possui projetos na área de Agricultura 

Familiar, Educação Ambiental, Desenvolvimento Urbano e Rural, bem como outras áreas 

afins, sob coordenação de professores doutores do curso de Geografia. 

Espera-se que esta pesquisa venha a contribuir para o desenvolvimento de estudos científicos 

interdisciplinares, visto que o conhecimento não é separado e, sim, um conjunto que se explica e 

se completa, e tem sua divisão justificada para fins didáticos. Nesse sentido, eu como aluno do 
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curso de Letras e bolsista no curso de Geografia, busco unir as duas áreas de maneira que cada 

uma contribua, com suas respectivas variáveis, para a análise proposta. 

O interesse por esse assunto se deve, em primeira instância, aos estudos prévios realizados em 

projetos de iniciação científica durante os períodos 2009-2010 sobre agricultura familiar e as 

relações socioculturais que estes produtores estabelecem dentro da comunidade. Nesse 

período, foram feitas leituras sobre o meio rural e aspectos culturais, dentre eles, a 

religiosidade. Outro ponto que suscitou a ideia de pesquisar o léxico religioso presente em 

obras que pesquisam o meio rural, foi o fato de eu pertencer a esse mundo. Assim a pesquisa é 

uma oportunidade para conhecer mais profundamente a cultura da qual faço parte. 

Este estudo é relevante, pois permite conhecer elementos da cultura rural relacionados à 

religiosidade, que ainda resistem preservados no patrimônio cultural dos sujeitos e, do mesmo 

modo, na língua utilizada por eles. A justificativa teórica fundamenta-se na importância de se 

reconhecer no discurso-cultural traços dessa religiosidade a partir da sua lógica, uma vez que, 

o mundo rural é palco de uma grande riqueza cultural herdada e reproduzida por seus sujeitos no 

decorrer da história, estes conservam na memória as práticas culturais, os ritos, as crenças, os 

valores e os costumes que fizeram e que, ainda, fazem parte da sua vida. Mesmo que esteja numa 

era atual, na qual grande parte dessa cultura está ameaçada pelo advento do Capitalismo ao 

campo, a cultura rural ainda resiste através do tempo reinventando-se, visto que as práticas 

culturais são construídas no seio das relações sociais conforme as circunstâncias em que o meio se 

encontra.  

Nesse sentido, este estudo visa compreender a relação entre língua e cultura e, tendo entre outros 

aspectos, o léxico como fator da língua que melhor reflete o ambiente físico e social em que os 

falantes se inserem, especificadamente nas falas transcritas de obras que tomaram, como objeto de 

estudo, Comunidades rurais do município de Catalão (GO). 

Com base nessas considerações preliminares, na primeira seção objetiva-se ressaltar a relação 

entre língua e cultura, tendo em vista que a língua promulga as inter-relações da sociedade, e que, 

preservadas na memória dos indivíduos, são anunciadas na comunicação cotidiana. A segunda 

seção trata do léxico, sistema de signos linguísticos por meio dos quais o homem se expressa e se 

comunica. Nele estão presentes traços de toda cultura de um povo. Desse modo, o léxico é 

utilizado nesse estudo como fator linguístico que melhor evidencia a religiosidade presente nas 

narrativas orais transcritas das obras tomadas como objeto de estudo. 



 

3 
 

A religiosidade é um importante marcador de traços culturais e organização social da 

comunidade. Ostentada como referência dos indivíduos na construção de sua conduta, a 

religiosidade é objeto de fundamentação da fé e das manifestações tradicionais que praticam. A 

partir disso, a última seção deste trabalho se ocupa do estudo sobre a natureza religiosa presente 

em algumas Comunidades rurais do município de Catalão (GO), e da análise, através da pesquisa 

bibliográfica, de como este aspecto cultural se manifesta na linguagem e na memória dos sujeitos, 

especificadamente no léxico da língua utilizada por eles. 

 

Caminhos da pesquisa: etapas e procedimentos 

 

Uma pesquisa científica deve ser guiada por um método que assegure seu desenvolvimento de 

forma clara e objetiva. Segundo Santos (2004), a pesquisa científica é prioritariamente 

intelectual e a produção de conhecimentos é o resultado mais importante. De acordo com o 

autor, a construção do conhecimento desenvolve-se por etapas, estas se organizam num 

método, num caminho facilitador do processo. 

A partir disso, primeiramente, realizou-se a pesquisa teórica e, em seguida, a pesquisa 

bibliográfica. A pesquisa teórica partiu de uma revisão bibliográfica (livros, artigos de 

periódicos, Trabalhos de Conclusão de Curso, relatórios (PROLICEN/PIBIC/PIVIC), 

dissertações, teses e sites) que possibilitou a construção de um corpo teórico-conceitual que 

aborda os temas mais relevantes sobre comunidades rurais: Mendes (2005); Gomes Jr e 

Mendes (2008); Venâncio (2008), religiosidade: Rosendahl (1996); Mendes (2005); Duarte 

(2008); língua: Coelho (1997;2006;2008); Paula (2007); Pietroforte (2005); e cultura: Geertz 

(1989); Câmara Jr. (2004); Oliveira (2007); Duarte (2008), nos âmbitos local e regional. 

Para a pesquisa bibliográfica contou-se com o suporte de obras acadêmicas que trabalham 

com Comunidades da zona rural de Catalão (GO), por meio desses documentos foi levantado 

um inventário de lexias, de natureza religiosa, recorrentes nos discursos de moradores e ex-

moradores das Comunidades rurais analisadas por Mendes (2005), comunidades Coqueiro, 

Mata Preta, Ribeirão e Morro Agudo/Cisterna; Soares (2006), pesquisa feita com sujeitos que 

saíram da zona rural e foram residir em Catalão (GO); Duarte (2008), comunidades rurais 

Olaria e Mata Preta; Gomes Jr. e Mendes (2008), comunidades Ribeirão, Mata Preta e 

Tambiocó; e Venâncio (2008), comunidade São Domingos. 
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As obras analisadas versam sobre assuntos relacionados ao mundo rural; seus aspectos social, 

econômico, cultural, religioso, etc. Convém salientar que o modo de transcrições de fala se 

difere de uma obra para outra, Venâncio (2008) e Mendes (2005) não transcreveram as falas 

dos entrevistados de acordo com os dialetos falados na zona rural, ou seja, a transcrição dos 

discursos não se deu do mesmo modo que estes se realizaram, afinal cada autor lida com a 

transcrição das narrativas, sejam diretas ou indiretas, de acordo com a natureza de seu 

trabalho. Em Duarte (2008), Gomes Jr. e Mendes (2008) e Soares (2006) já foi possível 

perceber uma maior preocupação em preservar o dialeto rural nas transcrições. 

 

Língua(gem) e cultura 

 

Para introdução desta seção torna-se necessário, antes de discutir a relação entre língua e 

cultura, realizar uma breve abordagem de ambas de modo que se interpretem as teorias que as 

definem e as caracterizam. Assim, ficam mais claras as contribuições de cada uma para o 

desenvolvimento do presente estudo. 

O conjunto associado de fatores como tradições, valores morais, étnicos e religiosos, assegura 

a reprodução das comunidades rurais, compondo a construção de uma vida e de toda uma 

história que combina terra, trabalho, família e quotidiano (MENDES, 2008). A autora dá 

destaque os agricultores familiares, e diz que todo o conjunto sociocultural é importante para 

reprodução das comunidades rurais e, dentre os elementos, ela cita a religiosidade. De início, 

adota-se a suposição de que os elementos religiosos e as crendices estão também 

representados na linguagem dos sujeitos sociais, uma vez que, sendo aspectos do seu 

quotidiano, refletem-se no sistema linguístico dos falantes. 

Diante a dificuldade de se definir cultura, vocábulo possuidor de vários significados em 

diferentes contextos, cita-se aqui Paula (2008) em seu artigo em que fez breves considerações 

sobre cultura rural. O conceito de cultura utilizado por ela faz-se bastante pertinente a 

proposta deste trabalho, a autora descreve que: 
 
Cultura é o conjunto de práticas sociais, situadas historicamente, que se 
referem a uma sociedade e que a fazem diferente de outra. Baseia-se na 
construção social de sentidos a ações, crenças, hábitos, objetos que passam a 
simbolizar aspectos da vivência humana em coletividade. Construída 
socialmente no cotidiano das relações humanas demanda que seja definida 
no seio das relações sociais e históricas que a amparam e por ela são 
caracterizadas. (PAULA, 2008, p. 259). 
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As definições de cultura são, muitas vezes, complexas e abrangentes, no entanto a citação 

acima auxilia a entender que a língua acrescenta elementos da cultura e se insere nela, pois, é 

parte indissociável da existência, da vida dos falantes, das relações em sociedade e como meio 

de representação da realidade (LIMA, 2010, p. 10). Então, cultura é o conjunto de práticas, 

saberes e valores que se reproduzem no seio das relações sociais, guardada no âmago da 

memória do povo a que serve, a cultura se integra à língua e acresce elementos nela.  

Coelho (2006, p. 19), ao discutir alguns aspectos e dimensões da linguagem, entende que a 

linguagem é “[...] uma faculdade de simbolização e procedimento comunicativo, com a qual os 

homens dizem o mundo e se dizem uns aos outros [...]” e, para completar, diz que ela permite 

um intercâmbio social mais profundo das experiências vividas coletiva ou individualmente. 

Nessa perspectiva, Borba (2005, p. 2), em seu manual que pretende introduzir o leitor na 

disciplina Linguística, concorda com Coelho (2006) ao considerar que “[...] a linguagem é o 

mais eficiente instrumento de ação e interação social de que o homem dispõe.” 

Num plano mais filosófico, Cassirer (2001), trata da filosofia das formas simbólicas e aborda 

que: 

 
a diferenciação e a separação, a fixação de certos momentos do conteúdo através 
da palavra não se limitam a neles designar uma determinada qualidade 
intelectual, mas, na verdade, lhes conferem esta qualidade, em virtude da qual 
eles vêm a situar-se acima do mero imediatismo das qualidades ditas sensíveis. 
Assim, a linguagem torna-se um instrumento espiritual fundamental, graças ao 
qual realizamos a passagem do mundo das meras sensações para o mundo da 
intuição e da representação. (CASSIRER, 2001, p. 34). 
 

Portanto, entende-se que a linguagem é um instrumento indispensável ao homem, visto que é 

através dela que transpõe suas sensações do plano real para o plano da representação A 

linguagem é o meio pelo qual os sujeitos melhor se interagem socialmente e compartilham 

suas experiências, ou seja, é a expressão do mundo real e do universo que cerca o sujeito, bem 

como, está representada nos signos linguísticos. Borba (2005, p. 10), por sua vez, ressalva que 

a linguagem, sendo uma atividade simbólica, opera com elementos que representam a 

realidade, porém sem constituírem eles a realidade em si mesma. Assim sendo, os símbolos 

linguísticos representam a realidade, mas não a constitui. A parte que aborda os signos 

linguísticos está melhor evidenciada na próxima seção que trata do léxico e suas principais 

características. 
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No campo das representações simbólicas, realizada nos atos de fala, está a língua. De acordo 

com Saussure, a fala opõe-se a língua porque esta é coletiva e aquela é particular, assim a 

língua é um dado social enquanto a fala é um dado individual (SAUSSURE apud 

PIETROFORTE, 2005, p. 81). Em sua obra que aborda a comunicação verbal e suas 

implicações didático-pedagógicas, Coelho (1977) concebe a língua como: 
 

[...] um sistema de símbolos vocalizados que existem em disponibilidade na 
sociedade que a produziu; é a forma particular de uma sociedade específica 
perceber e re-organizar o universo perceptível - perceber, compreender e 
expressar o universo físico, cultural, real e imaginário: é, portanto, um 
acervo cultural historicamente formado, codificado num sistema de 
simbolização convencional que a sociedade produz e guarda através da 
memória coletiva. (COELHO, 1977, p. 54). 
 

Então, Coelho (1997) entende a língua como um acervo cultural historicamente constituído, pois 

ela é o meio pelo qual a sociedade percebe, compreende e expressa o universo físico. Por 

conseguinte, esse acervo cultural se forma na história; no decorrer da vida o sujeito vai adquirindo 

o sistema linguístico e expressa, por meio do código linguístico, o universo onde vive e se 

relaciona com o ambiente e com os demais sujeitos. 

Borba (2005, p. 2-3) diz que “[...] a língua é uma necessidade social, é o laço que une e 

integra os indivíduos num mesmo universo; só ela dá acesso à vida cultural e espiritual.” 

Portanto, Borba (2005) esclarece que é a língua a responsável pela ação e interação social do 

homem, afinal é por meio dos signos linguísticos que os sujeitos sociais se comunicam e 

interagem. Pietroforte (2005, p. 81) destaca que a definição de língua como sistema é 

importante porque, através disto, Saussure definiu um novo objeto de estudo para Linguística, 

destarte utiliza-se a língua neste trabalho como objeto de estudo relacionado aos traços 

culturais que carrega nas significações dos signos linguísticos. 

Para melhor entendimento da relação entre língua e cultura, compete saber que ambas se 

inter-definem e se inter-relacionam. A respeito desta relação Paula (2007) ressalta que: 
 
o modo como se estrutura política e economicamente uma sociedade diz muito de 
suas estruturas culturais; estas, por usa vez, só se fazem possíveis graças à 
elaboração cotidiana do arcabouço de memória coletiva, ao modo que é concebida 
e ao estatuto que lhe é dado. Expressando estas inter-relações, servindo a elas no 
cotidiano da comunicação humana e carregando em seu funcionamento muito do 
modo como a sociedade se faz e se refaz está a língua. (PAULA, 2007, p. 88). 
 

Então, Paula (2007) destaca que a língua expressa as inter-relações da sociedade, e que estas são 

preservadas na memória dos indivíduos que, por sua vez, expressam-na através da própria 
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língua. A esse respeito, Câmara Jr. (2004, p. 289) afirma que a língua funciona na sociedade 

para comunicação dos seus membros, assim ela é uma parte da cultura e depende de toda a 

cultura, pois a cada momento tem que expressá-la. 

A partir dessas considerações, compreende-se que a língua tem a função de expressar o mundo 

material e abstrato e permitir a comunicação entre as pessoas na sociedade, dessa forma a língua 

também transmite cultura, já que, é por intermédio dos signos linguísticos que as aquisições 

culturais são ensinadas e consequentemente passadas de uma geração a outra, ou seja, a língua é o 

principal meio de comunicação do homem e representa seu universo cultural. 

 Nas palavras de Benveniste (1989, p. 100), “[...] a língua engloba a sociedade de todos os lados e 

a contém em seu aparelho conceitual, mas ao mesmo tempo, em virtude de um poder distinto, ela 

configura a sociedade instaurando aquilo que se poderia chamar o semantismo social.” Depois, 

diz que esse semantismo social consiste, principalmente, mas não apenas, em designações, em 

fatos de vocabulário. 

Entendam-se aqui fatos de vocabulário como sendo o próprio léxico, Trask (2006) define o 

léxico, em seu dicionário de linguagem e linguística, como “o vocabulário de uma língua.” e 

esclarece que “em linguística [...] geralmente não se fala do vocabulário de uma determinada 

língua, e sim de seu léxico, o inventário total de palavras disponíveis aos falantes.” (TRASK, 

2006, p. 155, grifo do autor). Discutida a relação entre língua e cultura, pretende-se na 

próxima seção explicar fazer explanações a respeito do léxico para que se torne mais nítido o 

importante papel que ele tem na análise linguística do discurso cultural de um povo ou 

comunidade. 

 

Conceptualização de léxico na Linguística 

 
Nesta seção discute-se a característica que o léxico possui de ser o fator da língua em que o 

ambiente físico e social dos falantes melhor se manifesta. Para tal abordagem faz-se a 

conceituação de algumas das principais características que essa variável comporta dentro da 

Linguística. O entendimento dessas foi fundamental para elaboração do inventário das lexias 

levantadas na pesquisa bibliográfica, visto que tal tarefa demandou conhecimento da natureza 

das lexias. 

A definição de signo linguístico fica melhor evidente a partir do conceito Saussureano (apud 

PIETROFORTE, 2005, p. 85), ele diz que o signo se define como a relação entre uma 

imagem acústica, que Saussure chamou de significante, e um conceito, que chamou de 
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significado. Entenda-se significante como uma imagem acústica que se realiza na fala e 

significado como “[...] uma ideia que modela um determinado modo de compreender as 

coisas.” (PIETROFORTE, 2005, p. 86). Essa conceituação permite observações bem mais 

complexas e aprofundadas, contudo neste trabalho esta abordagem já se torna satisfatória ao 

nosso objetivo. Pietroforte (2005, p. 85), ainda baseado em Saussure, aponta que essa 

definição de signo estabelece os elementos que formam o sistema da língua, de maneira que 

sua definição passa a ser a de um sistema de signos linguísticos; as palavras. 

Referente aos estudos do léxico, Coelho (2008, p. 14) alega que o léxico é um sistema de 

signos, “[...] isto é, o inventário das unidades significativas responsáveis pela conceituação e 

representação do universo empírico natural e do sociocultural produzido pela atividade dos 

homens em sociedade, [...]” O léxico é, desta feita, um inventário de signos linguísticos por 

meio dos quais o homem se expressa e se comunica. 

Oliveira (2009), ao identificar, descrever e analisar aspectos do léxico utilizado pelos 

componentes dos grupos folclóricos em Montes Claros (MG) através da construção de um 

campo léxico-semântico do congado montes-clarense, teve como objetivo observar em que 

medida ele expressa a realidade social, histórica e cultural desses grupos. A autora considera o 

léxico como: 
 
a área de estudos da linguagem que mais amplamente espelha a realidade 
linguística, cultural, e social de uma comunidade [...] uma vez que ele é 
constituído por palavra e, somente, através dele é que se torna possível a 
transmissão de todo conhecimento adquirido e acumulado ao longo da 
história de um povo, nas mais variadas áreas do saber, de uma geração a 
outra. Assim sendo, a história de um povo, sua cultura, sua maneira de viver, 
ver e sentir o mundo são documentados através das escolhas lexicais que 
esse povo faz. (OLIVEIRA, 2009, p. 45). 
 

O excerto supracitado confirma bem com o que foi abordado a pouco. Para maior fixação 

dessa ideia cita-se Sapir (1969) quando estuda a relação entre língua e ambiente, ele observa 

que: 
 
o léxico da língua é que mais nitidamente reflete o ambiente físico e social dos 
falantes. O léxico completo de uma língua pode se considerar, na verdade, 
como o complexo inventário de todas as idéias, interesses e ocupações que 
açambarcam a atenção da comunidade [...] (SAPIR, 1969, p. 45). 
 

As considerações dos dois autores (SAPIR, 1969; OLIVEIRA, 2009) corroboram que no 

léxico está registrado muito daquilo que os falantes presenciam, vivem e compartilham, está 

registrada a realidade e o ambiente físico e sociocultural do lugar onde convivem, enfim, a 
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vida deles. No entanto, estes fatores estão representados através dos signos e não constituídos 

neles. 

No que diz respeito aos aspectos mórficos do léxico é necessário explanar a diferença entre lexias 

(qualquer unidade do léxico, seja um vocábulo ou uma expressão) simples e complexas. Borba 

(2003) apresenta em sua obra a seleção de elementos teóricos que podem nortear a montagem de 

um dicionário de língua. Nesse trabalho, o autor verifica como circula o léxico tentando detectar 

suas propriedades sintáticas, semânticas e pragmáticas. Borba (2003, p. 22) define que lexias 

simples são aquelas formadas por uma única forma livre [jogo, chuva, casa], e complexas aquelas 

que combinam mais de uma forma livre [guarda-roupas, porta-malas, pé-de-moleque] ou uma 

forma livre e uma ou mais de uma forma presa [desconsolo, incontrolável].  

Biderman (2001 p. 12) compreende o léxico como “[...] um sistema aberto com permanente 

possibilidade de ampliação, à medida que avança o conhecimento, quer se considere o ângulo 

coletivo da comunidade linguística.” Ou seja, o léxico é um acervo aberto à inserção de novas 

lexias. Isso exemplifica bem a relação entre língua e cultura, pois esclarece que quando um 

determinado fator passa a fazer parte do quotidiano de uma sociedade, logo estará 

representado na língua desta sociedade. Portanto, é finalidade deste estudo levantar termos 

linguísticos relacionados ao campo da religiosidade e das crenças de moradores das 

Comunidades rurais do município de Catalão (GO), e assim, constatar que esses fatores 

culturais estão bastante presentes na vida dos falantes desse lugar, uma vez que se refletem no 

aspecto da língua que melhor representa o universo empírico-social: no léxico. 

 

Considerações sobre léxico e religiosidade: as Comunidades rurais do município de 

Catalão (GO) 

 
Neste item aborda-se a religiosidade expressa nas narrativas dos moradores e ex-moradores de 

algumas Comunidades rurais do município de Catalão. A partir das transcrições de fala das 

entrevistas realizadas pelos autores selecionados (MENDES, 2005; SOARES, 2006; DUARTE, 

2008; GOMES JR.; MENDES, 2008; VENÂNCIO, 2008), foi possível levantar um inventário de 

lexias, de natureza religiosa, recorrentes e utilizadas pelos sujeitos entrevistados nos documentos, 

como também alguns aspectos do folclore local. Assim, nota-se que, no ambiente rural, a 

religiosidade é um fator de identidade cultural na vida das pessoas, e sendo esta um aspecto da 

cultura logo está presente na língua deles, especificamente no léxico. Levando-se em 

consideração que por fatores sociais se entendem as várias forças da sociedade que moldam a vida 
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e o pensamento das pessoas, pode-se afirmar que a religiosidade está nesse grupo, sendo também 

um fator cultural. 

Ao se ver a cultura por uma perspectiva semiótica pode-se defini-la, na concepção de Geertz 

(1989), “[...] não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 

interpretativa, à procura do significado [...].” Portanto a cultura é importante para se 

compreender o comportamento dos indivíduos na sociedade, pois como considerou Geertz 

(1989), baseado na visão de Max Weber, o homem é um ser amarrado a teias de significados 

que ele próprio teceu e que essas teias são a cultura e sua análise. Observa-se, assim, que a 

cultura de um povo, comunidade etc., é fonte para maior entendimento de seu modo de vida e 

de seus atos cotidianos. No caso desse estudo, trata-se da cultura de famílias rurais. 

Rosendahl (1996, p. 35), em sua análise geográfica entre espaço e religião, tendo esta como 

fenômeno da cultura, baseia-se na tese halbwachsiana e afirma que “[...] toda religião tem sua 

história, ou seja, uma memória religiosa feita de tradições que remontam a acontecimentos 

distantes, frequentemente no passado, e que ocorreram em lugares determinados [...]” Sobre 

memória, em seu estudo sobre memória e história, Le Goff (1992, p. 423) a define como “[...] 

propriedade de conservar certas informações, remete-se em primeiro lugar a um conjunto de 

funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou 

que ele representa como passadas.”  

Para completar, Gomes Jr. e Mendes (2008, p. 273), quando analisam as experiências religiosas 

populares no processo de realização das novenas nas comunidades rurais Ribeirão, Mata Preta e 

Tambiocó, no município de Catalão (GO), consideram a memória das pessoas que vivem nessas 

comunidades “como um manancial para o conhecimento histórico acerca das formas de 

religiosidade popular local.” Desta feita, foi através da memória dos sujeitos das pesquisas dos 

documentos analisados que foram coletados os principais dados e indícios que resultaram no 

conteúdo lexical identificado  no grupo de semelhança de teor religioso. 

A memória é a responsável pela preservação de informações que o homem guarda durante a 

vida, portanto é nela que está preservada a língua, porém não a língua em sua totalidade, pois 

sua totalidade está na memória coletiva dos falantes. Nas memórias individuais estão 

conservadas partes da língua, ou seja, cada sujeito possui um acervo lexical de acordo com 

seus conhecimentos sobre o mundo empírico-natural do qual faz parte. Nesta análise, em 

específico, nos detemos no aspecto religioso, considerando este como um fator que motiva a 

identidade grupal na comunidade e fortalece suas raízes socioculturais. 
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De acordo com as obras consultadas, notou-se que no meio rural as principais práticas e 

representações religiosas são as novenas em homenagem aos santos e os terços cantados, bem 

como, outras manifestações específicas de comunidade para comunidade. Como este estudo de 

tradições também pretende abarcar outros setores ligados as crenças que não sejam apenas à 

religião, junta-se aqui o folclore, como bem diz Brandão (1988, p. 23 apud SOARES 2006, p. 50), 

“[...] folclore é tudo o que o homem do povo faz e reproduz como tradição. Na de outros, é só uma 

pequena parte das tradições populares. [...] de outros, [...] cultura popular o que alguns chamam de 

folclore.” Então, o folclore atua como uma parte da cultura popular dos costumes do povo. 

De acordo com Paula (2007), as práticas da cultura popular inserem-se no mundo real do grupo 

a que serve porque fazem parte das suas relações sociais, econômicas, religiosas etc.: 
 
[...] tais práticas se manifestam material e linguisticamente em ações, crenças e 
objetos da vivência diária de seus atores. Misticismos como a crença em 
assombrações e benzições; terços e suas canções imperativas; treições e 
mutirões; o fabrico de remédios caseiros a partir da fauna e da flora locais; o uso 
de ferramentas para plantar, cultivar e colher são algumas das formas de 
expressão da cultura popular no sudeste goiano [...]. Todas estas formas estão 
evidenciadas na expressão máxima da cultura popular: a memória enunciada em 
narrativas orais e de caráter pessoal. (PAULA, 2007, p. 79). 
 

Neste contexto, Soares (2006) disserta sobre as superstições pelo viés das transformações 

sociais e culturais e, como parte essencial do ser humano, por fazerem parte da cultura que o 

expressa. Em sua pesquisa, na cultura popular de Catalão (GO), o autor busca identificar a 

leitura que ex-moradores rurais fazem das superstições, o passado vivido na zona rural, 

calcado na oralidade e nas crenças populares e, assim, saber que leitura das superstições a 

cultura popular passou a ter. Então, percebe-se, através das narrativas transcritas na obra de 

Soares (2006), que a pessoas carregam consigo, na memória, a herança cultural da realidade 

que um dia viveram. Isso se torna, também, uma herança oral, pois nas narrativas consultadas 

no decorrer da obra de Soares (2006) foram levantadas várias lexias que fazem referência a 

diversos aspectos da cultura, entre eles a religiosidade e o folclore. Veja alguns exemplos: 
 

Quadro 1 

Lexias identificadas em Soares (2006) 

[agroro] [alma 
penada] [artar] [batizá] [benzedô] [capeta] 

[cobrero] [Graças a 
Deus] 

[livrá da 
morte] [lobisome] [mal 

assombrada] [mau-olhado] 
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[nossa 
Sinhora] [pecadô] [quaresma] [quebra o 

feitiço] 
[quemá no 

infernu] [reza] 

[Santo 
remédio] 

[Semana 
santa] [simpatia] 

[Sinal do 
cruzero di 

Cristo] 
  

Org.: Bernardo (2011). 

 

Cumpre ressaltar que o sistema de inventariação de lexias feito acima não abarca em 

totalidade as lexias encontradas nas narrativas, apenas algumas principais. As páginas de onde 

foram retiradas as lexias, nas obras consultadas, estão anexadas ao final deste artigo, na tabela 

de lexias. Todas as respectivas lexias citadas a partir daqui adotam a mesma referência. 

Mendes (2005) propõe, em sua tese, compreender e analisar o contexto em que surgiram e 

desenvolveram os pequenos produtores na sociedade brasileira e suas possibilidades de 

reprodução na conjuntura hodierna, particularmente, no município de Catalão (GO). Além 

disso, pretende conhecer a diversidade de estratégias adotadas por esse segmento de produtores. 

No decorrer de seu estudo, Mendes (2005) abordou sobre os aspectos culturais, e, entre eles, 

destacou a religiosidade. A autora constatou que no município de Catalão (GO) os moradores 

das comunidades rurais que ela pesquisou (comunidades Coqueiro, Mata Preta, Ribeirão e 

Morro Agudo/Cisterna) eram/são predominantemente católicos. A autora descreve que: 
 
isso explica as festividades religiosas organizadas na região até hoje. As 
famílias das comunidades organizavam suas festas, no decorrer do ano, uma 
em homenagem a São Sebastião e a São José e a outra, em homenagem a 
Santo Antônio e ao Divino Espírito Santo. Esses eventos lhes permitiam 
reunir para rezar e para rever os amigos, os parentes e os compadres. 
(MENDES 2005, p. 177). 
 

Além das festas em homenagem aos santos, Mendes (2005) apresenta outras tradições 

preservadas nas Comunidades que tomou como objeto de estudo, como a Folia de São 

Sebastião, a Encomenda de Almas e a Fogueira de São João. A segunda ocorre 

especificadamente na comunidade Mata Preta, é uma tradição que tem mais de 100 anos e é 

realizada durante três dias na Semana Santa, de quarta a sexta-feira, das 20h às 1h 

(MENDES, 2005, p. 179). Tal manifestação, segundo o entrevistado por Mendes (2005), 

consiste: 
 
o Sr. A. M. Duarte (Mata Preta) conta que os encomendadores de alma 
(grupo formado por seis a doze pessoas) ao chegarem nas sedes tocam a 
matraca e o berra-boi na porta da casa dos moradores - “está ocorrendo a 
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desordem - é só para alertar o morador, ele não precisa se levantar.” O grupo 
visita todas as casas. (MENDES, 2005, p. 179, grifo do autor). 
 

Na análise de Mendes (2005) foi possível perceber que há poucos relatos diretos transcritos na 

obra, no entanto, a autora, ao descrever os aspectos culturais de caráter religioso encontrados 

nas Comunidades, expõe em seu discurso muitas lexias pertinentes ao objetivo da presente 

pesquisa, ela abordou sobre nomes de práticas culturais: [encomenda de almas], [fogueira de 

São João], [Semana Santa]; orações e seus atos: [Ave Maria], [Credo], [Pai Nosso], [Salve 

Rainha], [rezas], [sinal da cruz]; e elementos folclóricos: [mula sem cabeça]. Dessa maneira, 

Mendes (2005) ao citá-las, possivelmente o fez porque as lexias foram utilizadas nas 

narrativas dos moradores rurais ao ato da entrevista. Então, estas palavras representam 

elementos que compõem a realidade do homem do campo, como também de outras culturas, 

e, do mesmo modo, está presente no inventário linguístico deles. 

Venâncio (2008) pretende, a partir de uma leitura de território, compreender a importância 

política, econômica e cultural da agricultura familiar na comunidade rural São Domingos em 

Catalão (GO). Assim, ao tratar das festas tradicionais, ele diz que estas aparecem como 

momentos importantes na vida dos moradores da Comunidade, e também, marcam o tempo da 

vida coletiva, religiosa ou cívica. Da mesma maneira que Mendes (2005), o autor cita poucos 

enunciados diretos. Por meio das abordagens que fez, em relação as tradições religiosas da 

Comunidade, enfatiza-se as seguintes lexias: 
 

Quadro 2 

Lexias identificadas em Venâncio (2008) 

[alma] [cruz] [demônio] [Deus] [Espírito 
Santo] 

[livrar] [Misericórdia] [oração] [Pai Nosso 
cantado] [peca-se] 

[Salve Rainha 
cantada] [Santa Cruz] [tentação] [Virgem 

Santíssima]  

Org.: Bernardo (2011). 

 

Percebe-se que entre as lexias há muitos vocábulos que incitam à percepção dos fatores 

relacionados às entidades, tais como Deus e o demônio, e às orações. Destaca-se a reza do 

terço cantado como uma tradição presente em quase todas as comunidades que realizam as 

festas em louvor aos santos no munícipio de Catalão (GO). 
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Dentro desta conjuntura da realização dos terços Duarte (2008), através de uma investigação 

etnográfica, verifica a prática do terço nas tradições rurais em situações de festa em algumas 

comunidades rurais em Catalão (GO) e explica como a motivação religiosa é um fator importante 

para a preservação da identidade do homem do campo. A autora analisa, também, as 

características sociais que afetam a língua, de modo que os significados devem ser interpretados 

socialmente. Nas transcrições foram identificadas as seguintes lexias: 

Quadro 3 

Lexias identificadas em Duarte (2008) 

[abençoá] [aclamá] [adorá] [agradecê] [bendizê] [louvá] 

[rezá] [católico] [cristã] [cristãos] [bandera] [benção] 

[cântico] [foliões] [misericórdia] [oração] [pai nosso] [procissão] 

[religiosidade] [rezadô] [Senhô]    
Org.: Bernardo (2011). 

 

Gomes Jr. e Mendes (2008) propõem, em seu artigo, analisar as experiências religiosas 

populares no processo de realização das novenas nas comunidades rurais Ribeirão, Mata Preta 

e Tambiocó, no município de Catalão, a partir das memórias de representantes desta cultura 

religiosa. Ao falar dos processos das entrevistas que fez, Gomes Jr. e Mendes (2008) citam 

Verena Alberti e esclarecem que: 
 

[...] a especificidade da fonte oral está em entender como que as pessoas e grupos 
sociais experimentaram o passado, interpretando acontecimentos e conjunturas 
[...]. Alberti ensina que a memória de um grupo constrói sua identidade. A 
compreensão da sociedade está sujeita ao estudo das memórias, dos grupos 
sociais. (ALBERTI, 2006, p. 167 apud GOMES JR; MENDES, 2008, p. 273). 
 

A fonte oral é de estimada importância aos trabalhos que abordam temas culturais. Vista 

como o acervo histórico da vida destas pessoas, a memória é construtora de identidade e 

contribui para compreensão da sociedade e de seus grupos sociais. Nas narrativas expressas 

no artigo de Gomes Jr. e Mendes (2008) foram identificadas as lexias subsequentes: 
 

Quadro 4 

Lexias identificadas em Gomes Jr. e Mendes (2008) 

[igreja] [interrei a festa] [novena] [padre] [religião] [terço] 
 Org.: Bernardo (2011). 
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Todas estas lexias representam aspectos da vida e das crenças dos indivíduos, nesse caso, 

daqueles entrevistados nos referidos documentos. Por meio dessas considerações, percebe-se 

que a religiosidade está preservada na memória e repercute na vida cotidiana dos indivíduos 

que, baseados na crença, conduzem suas ações e seu vivido e funciona, então, como 

preservação de identidade, pois, o indivíduo compartilha dos acontecimentos religiosos, como 

as festas tradicionais e as missas, a fim de conservar um valor que herdou dos antecedentes, e 

como maneira de identificar-se com os demais sujeitos participantes e ao mesmo tempo 

compartilhantes das memórias que fazem sentido ao todo, porque possuem caráter simbólico, 

afinal, são feitas de significados. 

 

Considerações finais 

 

No ambiente rural, a religiosidade é um fator de identidade cultural na vida das pessoas. 

Sendo esta um aspecto da cultura, logo registra-se na língua, especificamente no léxico, pois 

é nele que simbolicamente se evidenciam com maior clareza a realidade na qual os sujeitos 

se inserem e mantém suas relações cotidianas. Relações estas em variados sentidos; entre os 

próprios sujeitos, com o ambiente e com os fenômenos/entidades sagrados nos quais creem. 

Através da análise dos documentos pesquisados, constatou-se que o sistema de crenças nas 

Comunidades rurais do município de Catalão (GO) varia entre crenças relacionadas ao 

Catolicismo oficial e outras de natureza popular. Assim, entende-se que estes aspectos servem 

para fortalecer as raízes e a identidade sociocultural desses sujeitos, uma vez que a 

religiosidade, vista como prática social que interfere no comportamento do grupo, além de ser 

um fator de fundamentação da fé e da conduta, funciona como elemento de sociabilidade entre 

os moradores rurais, já que os momentos festivos, de reza e de lazer, mobilizam as relações 

sociais e reforçam os laços comunitários. E, ainda, funciona como preservação de identidade, 

pois permite ao indivíduo se reconhecer, relembrar e solidarizar-se com os demais. Ou seja, a 

interação mútua proporcionada pelos momentos e atos religiosos implica numa socialização e 

reforça os laços de comunhão. 

Além dessas constatações, almeja-se que este estudo sirva para reflexão sobre a necessidade de 

se conhecer a diversidade de culturas que nosso país comporta, e do mesmo modo, para que se 

valorize e preserve este rico acervo cultural que se manifesta na língua e na memória. Enfim, 
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que fez e faz parte da história do Brasil, e que diante tantas transformações típicas da atualidade, 

ainda resiste se reinventando para escapar ao desenraizamento. 

 

Tabela de lexias de natureza religiosa identificadas nas transcrições de entrevistas dos 
documentos consultados 

Lexia (transcrita da obra) Lexia (português padrão) Autor Página 
abençoá Abençoar Duarte (2008) p. 154 
aclamá Aclamar Duarte (2008) p. 154 
adorá Adorar Duarte (2008) p. 154 
agradecê Agradecer Duarte (2008) p. 154 
bandera Bandeira Duarte (2008) p. 156 
benção Bênção Duarte (2008) p. 67 
bendizê Bendizer Duarte (2008) p. 154 
cântico = Duarte (2008) p. 67 
católico = Duarte (2008) p. 39 
cristã = Duarte (2008) p. 57 
cristãos = Duarte (2008) p. 57 
fuliões Foliões Duarte (2008) p. 152 
louvá Louvar Duarte (2008) p. 56 
misericórdia = Duarte (2008) p. 67 
oração = Duarte (2008) p. 57 
padruera Padroeira Duarte (2008) p. 152 
pai nosso = (pai-nosso) Duarte (2008) p. 95 
procissão = Duarte (2008) p. 57 
religiosidade = Duarte (2008) p. 39 
rezá Rezar Duarte (2008) p. 56 
rezado Rezador Duarte (2008) p. 39 
Senhô Senhor Duarte (2008) p. 154 
igreja = Gomes Jr. e Mendes (2008) p. 279 
interrei a festa enterrei a festa Gomes Jr. e Mendes (2008) p. 280 
novena = Gomes Jr. e Mendes (2008) p. 277 
padre = Gomes Jr. e Mendes (2008) p. 279 
religião = Gomes Jr. e Mendes (2008) p. 276 
terço = Gomes Jr. e Mendes (2008) p. 277 
Ave Maria = (Ave-Maria) Mendes (2005) p. 180 
Credo = Mendes (2005) p. 180 
encomenda de almas = Mendes (2005) p. 179 
fogueira de São João = Mendes (2005) p .180 
mula sem cabeça = Mendes (2005) p. 180 
padrinhos = Mendes (2005) p. 180 
Pai Nosso = (Pai-Nosso) Mendes (2005) p. 180 
rezas = Mendes (2005) p. 180 
Salve Rainha = (Salve-Rainha) Mendes (2005) p. 180 
agroro Agouro Soares (2006) p. 71 
alma penada = Soares (2006) p. 48 
artar Altar Soares (2006) p. 78 
batizá Batizar Soares (2006) p. 78 
benzedô Benzedor Soares (2006) p. 38 
capeta = Soares (2006) p. 59 
cobrero Cobreiro Soares (2006) p. 75 
Graças a Deus = Soares (2006) p. 96 
livrá da morte livrar da morte Soares (2006) p. 73 
lobisome Lobisomem Soares (2006) p. 48 
mal assombrada = (mal-assombrada) Soares (2006) p. 59 
mau-olhado = Soares (2006) p. 75 
nossa Sinhora Nossa Senhora Soares (2006) p. 78 
pecado Pecador Soares (2006) p. 78 
quaresma  = Soares (2006) p. 60 
quebra o feitiço quebrar o feitiço Soares (2006) p. 69 
quemá no infernu queimar no inferno Soares (2006) p. 78 
reza = Soares (2006) p. 47 

Lexia (transcrita da obra) Lexia (português padrão) Autor Página 
santo remédio = Soares (2006) p. 70 
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Semana santa = Soares (2006) p. 60 
simpatia = Soares (2006) p. 38 
Sinal do cruzero di Cristo Sinal do cruzeiro de Cristo Soares (2006) p. 70 
alma = Venâncio (2008) p. 131 
cruz = Venâncio (2008) p. 131 
demônio = Venâncio (2008) p. 131 
Deus = Venâncio (2008) p. 131 
Espírito Santo = Venâncio (2008) p. 131 
livrar = Venâncio (2008) p. 131 
Misericórdia = Venâncio (2008) p. 131 
oração = Venâncio (2008) p. 131 
Pai Nosso cantado = (Pai-Nosso) Venâncio (2008) p. 131 
peca-se = Venâncio (2008) p. 131 
Salve Rainha cantada = (Salve-Rainha) Venâncio (2008) p.131 
Santa Cruz = Venâncio (2008) p. 131 
tentação = Venâncio (2008) p. 131 
Virgem Santíssima = Venâncio (2008) p. 131 

Org. Bernardo (2011). 

 
Obs.: As lexias transcritas da obra estão explícitas de modo idêntico ao qual foram identificadas na obra de 
origem. As lexias em português padrão estão na forma que são transcritas em dicionários de língua portuguesa. 
O sinal de igual (=) indica que a lexia encontrada na obra está escrita do mesmo modo que no dicionário. 
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