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Resumo

Apresenta-se nesta tese uma discussão sobre a inovação e conservação do português moderno 
nas variedades brasileira e lusitana, observando marcas histórico-linguísticas na fala de idosos 
de duas comunidades de fala. A primeira se localiza em Pilar de Goiás, na região centro-
-oeste do Brasil. A escolha dessa cidade se deu a fatores geográficos e sociais contidos em 
sua formação, proporcionados pela passagem das Bandeiras. A segunda comunidade está em 
Trás-os-Montes, uma região localizada a nordeste de Portugal. Decidiu-se pelo enquadramento 
do corpus de Trás-os-Montes devido à leitura de um opúsculo de José Leite de Vasconcelos 
(1929) que continha referências sobre aspectos linguísticos de conservação em relação à língua 
românica.O objetivo deste trabalho; pois, é ampliar o debate sobre aspectos de conservação e 
inovação das variedades da língua portuguesa, apontadas nas falas dos moradores destas locali-
dades, sob os moldes do projeto A Linguística e a História da Colonização de Goiás, desenvol-
vido pelo departamento de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade Federal de 
Goiás. Nessa direção, verificam-se traços linguísticos compartilhados e elencar semelhanças e 
diferenças, principalmente no que se refere à norma estatal do português ( considerada padrão). 
Duas pesquisas de campo, de cunho qualitativo, foram realizadas entre 2009 e 2011, por meio 
de entrevistas gravadas com brasileiros e portugueses. Selecionou-se oito sujeitos residentes 
em Pilar de Goiás e 8 sujeitos de Trás-os-Montes. O escopo teórico revisitado nesta tese, dada 
sua natureza, perpassa por áreas da Linguística que discutem as implicações da língua falada, 
a saber: Sociolinguística, Dialetologia e Geolinguística, além de considerar a Ecolinguística 
como uma proposta fundamental, uma vez que a concepção de língua defendida neste trabalho, 
se insere na relação entre meio ambiente natural, mental e social, estabelecida por meio de 
atos de interação comunicativa. Verificou-se, pela análise dos registros orais, que há traços 
compartilhados entre as duas comunidades referidas, principalmente no que se refere à para-
goge, visível nas duas variantes da língua portuguesa. Por outro lado, no que respeita a aspectos 
inovadores, as dessemelhanças são perceptíveis, principalmente, na sintaxe.

Palavras-chave: Língua falada; Aspectos de conservação; Aspectos de inovação; Ecolinguística.



Abstract 

This thesis presents a discussion about innovation and conservation of the modern Brazilian and 

European Portuguese varieties, observing historical-linguistic marks in the speech of elderly 

people in  two speech communities. The first is located in Pilar de Goiás, in the central-western 

region of Brazil. The choice of this city is due to geographic and social factors contained in 

their formation, provided by the passage of the Bandeiras. The second community is in Trás-os-

-Montes, a region located at northeast of Portugal. It was decided by the guidelines of the corpus 

of Trás-os-Montes, because a read of José Leite de Vasconcellos (1929) that contained references 

to linguistic aspects of conservation in relation to the Romance languages. This paper aims to 

broaden the debate on issues of conservation and innovation of varieties of Portuguese, present in 

the speech of the residents  of these places, from the theoretical perspective of the project Linguis-

tics and History of the Colonization of Goiás, developed by the program of post graduated studies 

in Literature and Linguistics at the Federal University of Goiás. In this connexion we discuss the 

hypothesis of shared linguistic features and we rank similarities and differences, especially with 

regard to the state standard of the Portuguese. Two field researches, a qualitative study, were 

conducted between 2009 and 2011, through recorded interviews with Brazilian and Portuguese 

people. We selected 8 residents in Pilar de Goiás and 8 of Trás-os-Montes. The theoretical scope 

of this thesis revisited, given its nature, permeates areas of linguistics discussing the implications 

of the spoken language, namely: Sociolinguistics, Dialectology and Geolinguistics, besides consi-

dering the Ecolinguistics as a key proposal, since the conception of language advocated in this 

work fits into the relationship between the natural, mental and social environment, established 

through acts of communicative interaction. The analysis of oral records reveals that are shared 

features between these two communities, especially with regard to paragoge visible in the two 

variants of the Portuguese language .On the other hand,concerning  the innovative aspects, the 

differences are remarkable mainly in the syntax.

Keywords: spoken language;aspectos of innovation; aspects of conservation; Ecolinguistics
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As questões em torno da língua portuguesa encontram representatividade histórica e 

polêmica até na metáfora bíblica do Gênesis, expressa numa réplica da Torre de Babel1, carre-

gada de significados: 

o Senhor, porém, desceu a ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens 
edificavam e disse: eis que são um só povo e têm todos a mesma língua [...] 
Vamos, pois, desçamos e confundamos de tal sorte a sua linguagem, que um 
não compreenda a palavra do outro. Assim, o Senhor os dispersou daquele 
lugar por todos os países da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, 
lhe foi posto o nome de Babel, porque aí foi confundida a linguagem de toda 
a terra.

Figura 1 – “Torre de Babel”. Pieter Brueghel, 1563. Painel de azulejos pintados.  
Convento Franciscano de Santo Antônio, Recife – PE. Fotografia: Laura Mariana Siqueira Mendonça.

 Desde o século XV, as viagens portuguesas esperavam por uma narrativa épica que as 

imortalizasse. Os latinistas e D. João II conceberam-na em latim (MATOS, 1991; RAMALHO, 

1993). Garcia de Resende, no prólogo do Cancioneiro Geral, de 1915, também suspira por uma 

epopeia em lingoagem.

Esta ideia foi repetida por Camões e Sá de Miranda, dentre outros poetas portu-

gueses. Sá de Miranda manifestou o desejo de ver as Descobertas em seus versos, com 

os quais o poeta lançava, no século XVI, a nau da língua portuguesa aos mares do futuro, 

cujo destino ele vinculava à expansão do comércio marítimo, aos descobrimentos e às 

conquistas portuguesas.

1 A história da construção e destruição da torre é usada na Bíblia para explicar a existência de muitas línguas. 
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Quatro séculos depois, o escritor goiano Gilberto Mendonça Teles explora a origem e a 

evolução da língua portuguesa, referindo-se ao seu dinamismo, que se expande na medida em que 

é levada a outros países. Ao mesmo tempo, ele faz referência à normatividade do idioma portu-

guês assim que foi formado, cheio de regras, rude e sem elegância.

Neste sentido, a poiesis da escrita funciona efetivamente como navios portadores da 

língua portuguesa para torná-la uma ‘língua franca’ – isto é, uma língua usada para comuni-

cação entre pessoas cujas línguas maternas são diferentes. Desta forma, ela passou a ser falada 

na Índia, na Malásia, no Pegu, em Bramá, em Sião, em Cormoram da Pérsia, em Meca da Arábia, 

em Bassorá da Turquia, no Tonquim, na China e na Conchinchina (MAIA, 1995, p. 93).

 Durante três séculos, a língua portuguesa transitou ‘por mares nunca dantes navegados’ e 

viajou por diferentes e longínquas regiões do planeta, tornando-se moeda corrente entre as popu-

lações marítimas que por aí circulavam. Hindus e maometanos, judeus e malaios e até europeus 

não portugueses – como, por exemplo, comerciantes e missionários holandeses – recorriam a 

ela em suas relações com os povos do Oriente. Atualmente é utilizada por pastores protestantes 

no Ceilão e falada em Macau, Goa, Damão, Malaca e Timor Leste (SÉRGIO, 1979, p. 92). Não 

temos dados sobre a porcentagem da população que fala português nestes países. Em Timor Leste, 

é menos que 5%. Neste último, a língua do antigo colonizador tornou-se recentemente um forte 

símbolo de identidade na reação contra a ditadura da Indonésia, que invadiu o país em 1975.

Num processo conflitivo e num contexto histórico de opressão, a língua portuguesa 

se difundiu ainda em território africano – Angola e Moçambique, onde permanece nos dias 

atuais como língua oficial –, sendo também a base dos ‘crioulos’ falados em Cabo Verde, Guiné 

Bissau, São Tomé e Príncipe e em Casamansa, no Senegal (COUTO, 1990, p. 50).

Na América, expandiu-se pelas duas colônias portuguesas do continente – o Estado do 

Brasil e o Estado do Maranhão e Grão-Pará –, mantendo um ritmo de propagação bastante dife-

renciado e variando de uma colônia para a outra. No Grão-Pará, a população de fala portuguesa 

que lá se instalou era extremamente reduzida: cerca de 150 indivíduos, a maioria soldados, que 

chegaram em 1616 com Francisco Caldeira Castelo Branco. Um século depois, os portugueses 

da Amazônia totalizavam aproximadamente 1.000 pessoas, enquanto os diferentes povos indí-

genas estavam ainda em plena posse de seus territórios e continuavam a ser majoritários.

Em 1720, os índios, ‘escravos’ e ‘livres’, integrados ao sistema colonial eram aproximada-

mente 75.000, excluídos aqueles que permaneciam autônomos (RAIOL, 1900, p. 132). Nessas condi-

ções históricas, demográficas e geográficas, em que a ocupação lusa não estava ainda consolidada, pois 

apenas começava a desenhar-se, adotar o português como língua franca era um projeto inviável.

Os dados demográficos disponíveis mostram que durante todo o século XVII e até a 

metade do século XVIII milhares de índios de diferentes famílias linguísticas eram anualmente 
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retirados de suas aldeias de origem, transferidos de seus territórios e misturados nas chamadas 

‘aldeias de repartição’, de onde eram distribuídos, durante alguns meses do ano, aos colonos, aos 

missionários e à Coroa Portuguesa, para quem eram obrigados a trabalhar. Ficavam submetidos 

diretamente aos seus proprietários num regime de escravidão que vigorou legalmente, com 

todos os seus atributos clássicos, até meados do século XVIII (FREIRE, 2001, p.143). Este 

era o cenário histórico, social e linguístico do sistema de trabalho colonial que exigia, para 

funcionar, um nível mínimo de comunicação entre os diferentes agentes da produção. 

Quando em 1823 as duas ex-colônias lusas – o Estado do Brasil e o Estado do Grão-Pará 

– foram unificadas sob o nome de Brasil, a língua portuguesa já era hegemônica em grande 

parte do litoral brasileiro. José Honório Rodrigues (1983, p. 21) sentencia:

A vitória real da língua portuguesa no Brasil só foi registrada 300 anos depois da 
chegada dos descobridores, quando os brasileiros falaram pela primeira vez sua 
própria língua, em reunião pública, nos debates da Assembléia Constituinte de 1823.

 Por outro lado, alguns fatos que pretendemos explorar nesta pesquisa demonstram que a 

partilha do bem herdado – a língua portuguesa – não foi feita em partes iguais, pois nem todos 

os herdeiros se tornaram titulares das relações jurídicas concentradas na herança. Portanto, não 

houve uma transferência de pleno direito do domínio e da posse do patrimônio legado. A rigor, 

os ‘herdeiros’ sequer foram consultados para decidir se queriam recebê-la e substituí-la pelo 

patrimônio tradicional que já possuíam. Ninguém, porém, é herdeiro contra sua própria vontade 

e essa vontade mudou a partir do final do século XIX.

A historiografia linguística brasileira, além de outros estudiosos da língua, tem se dedicado aos 

aspectos que envolvem a tal herança, principalmente Serafim da Silva Neto, Silvio Elia e José Honório 

Rodrigues. Sobre este último, há um artigo publicado em 1983, A Vitória da Língua Portuguesa no 

Brasil Colonial (RODRIGUES, op. cit., p. 21-41), no qual ele questiona os autores que tentam explicar 

a preponderância do português sobre outras línguas com argumentos de ordem linguística enquanto 

desconsideram fatores históricos. Defende a ideia de que a vitória da língua europeia em território 

brasileiro não se deu em um processo pacífico, como é comum se apresentar, porque houve conflitos, 

mortes e suicídios. Seu artigo é esclarecedor porque também incorpora informações a respeito da 

supremacia do português no Brasil. O resultado desse processo foi longo e conflituoso e se desen-

volveu durante todo o período colonial de maneira desigual nas diferentes regiões do Brasil.

Os investigadores anteriormente citados emprestaram às suas concepções de história um 

peso importante para as questões da linguagem e da comunicação entre os grupos sociais. Contudo, 

quando avançamos no século XXI, a impressão que se tem é a de que o bordão cantado “minha 

língua é minha pátria?” ainda pede uma discussão. 

Pensar nesta história, por outro lado, também contribui para refletir sobre o que propomos 

com o titulo desta tese: o português brasileiro é atravessado pelo europeu.
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O tema desta pesquisa surgiu em Portugal, na Universidade do Minho, durante a reali-

zação de um trabalho de campo que tinha como objetivo registrar marcas histórico-linguísticas 

na fala de idosos de uma região do nordeste daquele país, cuja localização geográfica favorecia 

a coleta de dados por ser ainda fortemente marcada pelas formas seiscentistas e setecentistas 

da língua portuguesa. A ideia inicial era apenas recolher amostras de fala que caracterizassem 

fenômenos linguísticos para ampliar a discussão sobre a variação e conservação do português 

vernacular moderno, assunto vinculado ao projeto A Linguística e a História da Colonização 

de Goiás II, coordenado pela prof. Dra. Maria Suelí de Aguiar, do Departamento de Letras e 

Linguística da Universidade Federal de Goiás.

Contudo, no entremeio da coleta de material, pela diversidade de falares, fomos capturadas 

pela questão (básica, mas sempre polêmica) da língua que se fala e a necessidade de nomeá-la: 

falamos a língua brasileira? Os europeus falam a portuguesa? De repente, motivadas talvez pela 

distância da nossa pátria-mãe e sentimento de pertença, essas perguntas nos tocaram, enquanto 

sujeitos autônomos que somos, em nossa identidade e autodeterminação. Este é um ponto que se 

coloca desde os princípios da colonização no Brasil, mas que adquire força e sentidos especiais 

principalmente quando nosso imaginário oscila entre a autonomia e o legado de Portugal.

Encontramos em Dias (1996) e Guimarães (2000) um paralelismo que endossa a discussão 

que desejamos iniciar sobre a língua que falamos. Os autores citam, de um lado, os historiadores 

Domingos Borges de Barros, visconde de Pedra Branca, e Francisco Adolfo de Varnhagen, visconde 

de Porto Seguro, além de românticos como Gonçalves Dias e José de Alencar, que se alinhavam 

entre os que defendiam nossa autonomia por uma língua brasileira; de outro, os gramáticos e eruditos 

que consideravam a possibilidade de falarmos uma única língua, a portuguesa.  As construções dos 

falantes que não utilizavam a norma eram conhecidas por brasileirismos, tupinismos ou meia língua. 

O fato é que, por alguma razão ou pretexto, há sempre alguém que levantou esta questão em dife-

rentes momentos da nossa história. Isto significa que em pleno século XXI há ainda quem não se 

tenha decidido se o que se fala no Brasil é português ou brasileiro. 

Embora a cultura escolar seja esclarecedora quando se refere às normas linguísticas e até 

relativamente moderna, já que tem demonstrado abertura para novas propostas e metodologias 

de ensino da gramática, ela sempre reverencia a legitimidade da língua que herdamos e adap-

tamos às nossas conveniências. No entanto, permanence em sua forma dominante, inalterada e 

intocável – a língua portuguesa. Além disso, quem não a fala, ainda que esteja no Brasil e seja 

brasileiro, erra, é um marginal da língua.

Em suma, essas considerações foram a mola propulsora para pensarmos em ampliar o 

corpus das pesquisas do referido projeto e cruzar o Atlântico para compreender de forma mais 

produtiva como falam os nossos ‘colonizadores”.
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Obviamente, já tínhamos como resolvida a questão de que há somente uma língua portu-

guesa e suas variantes/modalidades. Àquela altura, ainda não tínhamos compilado argumentos para 

conversar com aqueles que acreditam que Brasil e Portugal falam línguas diferentes. Para nossa 

surpresa, durante uma aula com a tutora que nos recebeu na Universidade do Minho (UMINHO), 

ouvimos uma entrevista com o professor da Universidade de Vigo, Carlos Garrido, à época membro 

da Comissão Linguística da Associação Galega da Língua (CL-AGAL). Seu depoimento foi 

gravado por meio do Portal Galego da Língua e compartilhado pelo departamento de Linguística 

da UMINHO. Garrido pertence a um movimento cultural chamado “reintegracionismo linguístico 

galego-português”. Sua resposta trouxe-nos contribuições fundamentais para o debate:

O galego, o português e o brasileiro são variedades ou normas da mesma 
língua, língua que nasceu como diferenciação de latim no canto nor-ocidental 
da Península Ibérica no território da antiga Gallaecia. Esta língua conhece-se 
internacionalmente sob o nome de ‘português’, e na Galícia, habitualmente, 
sob os nomes de ‘galego-português’ ou, simplesmente, de ‘galego’. (aponta-
mentos de aula Dra. Anabela Leal de Barros)

A fala do professor ratificou o que acreditávamos: o português do Brasil e o de Portugal 

têm um ancestral comum. Os dois descendem do “galego-português” e são criações originais 

que surgiram a partir do Galego. Não há uma “língua comum unitária”, mas, antes, três deri-

vações originais de uma mesma matriz compartilhada por Brasil, Portugal e Galícia, cada uma 

delas seguindo seu próprio caminho na história.

Nossa língua passou por um processo de difusão policêntrico que deu origem a singula-

ridades e variações locais, mas manteve a coerência ancestral que permite a brasileiros, portu-

gueses e galegos reintegracionistas comunicarem-se sem muitos problemas. Falamos uma 

língua comum que possui grande “diversidade interna”, de acordo com Garrido, graças à sua 

evolução diferenciada em diferentes partes do globo.

Atualmente, é possível afirmar que vivemos, em termos linguísticos, num universo lusó-

fono que permite uma variedade linguística ampla dentro de uma matriz ancestral comum. A 

língua é uma só, com variações locais que não deveriam separar os que a falam. A ideia de um 

português unitário ignora a história da língua em suas várias expressões em diferentes continentes. 

Pelo exposto, alteramos o percurso da pesquisa e decidimos pelo enquadramento do 

corpus de Trás-os-Montes, região nordeste de Portugal, uma vez que já tínhamos encontrado 

em um opúsculo de José Leite de Vasconcellos (1929) referências sobre aspectos linguísticos 

de conservação em relação à língua românica naquela localidade.

Em um primeiro momento, nosso trabalho envolveu apenas entrevistas feitas com mora-

dores do município de Pilar de Goiás que se enquadravam com a metodologia da pesquisa 

proposta pelo projeto A linguística e a História da Colonização de Goiás. A escolha desse 
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município se justificou pelo fato de ser uma região ‘descoberta’ por bandeirantes paulistas e 

portugueses durante o século XVIII e ainda não haver corpus organizado daquela área para 

fenômenos linguísticos que atestassem inovação e conservação.

Desta forma, conseguimos reunir duas variedades do português para discutir algumas ques-

tões no que se referia a estados de conservação ou inovação com base na língua românica2. Todavia, 

nos deparamos com dois obstáculos. O primeiro: não poderíamos correr o risco de fazer analogias 

no contexto de Trás-os-Montes com Pilar de Goiás, pois são duas realidades históricas diferentes. 

Outro ponto: não temos isoglossias em Goiás para traçá-las, vinculando-as ao Atlas da Galiza ou de 

Portugal. Não poderíamos contrastar dados com um corpus geral porque simplesmente não o temos: 

ainda não há um Atlas Linguístico de Goiás disponível para a comunidade acadêmica. Infelizmente 

ainda não dispomos de traços rigidamente marcados sobre a fala de Goiás. Embora existam pesqui-

sadores que investigam acerca da fala goiana, são pesquisas isoladas.3

No entanto, caso centrássemos em Pilar de Goiás, nesta variedade brasileira, e descre-

vêssemos alguns aspectos da fala pilarense para depois verificarmos se há traços linguísticos 

que poderiam ser compartilhados com os da região lusa (apesar de não apontarem para mesma 

causa), resolveríamos parte do problema, mas ainda haveria a questão da divisão geográfica. 

Como comparar um município – Pilar de Goiás – com uma região de zona fronteiriça como 

Trás-os-Montes? Se considerássemos duas comunidades de fala e discutíssemos frente a uma 

comunidade de língua, justificaríamos nossa escolha.

Assim fizemos. Com embasamento na Ecolinguística, Dialetologia, Geolinguística e 

Linguística Variacionista, delimitamos nosso objeto de pesquisa: a língua portuguesa na sua 

modalidade brasileira e lusitana. Temos ciência de que estas duas variedades não representam 

o português do Centro-Oeste, tampouco os dados que coletamos ilustram o português de Trás-

-os-Montes, mas são recortes de um município e distrito que ampliam o debate sobre variação 

e conservação do português, nosso principal objetivo.

2 A origem da palavra românica remonta à expressão latina romanice fabulare, “falar à maneira dos romanos”, 
que se referia à dialetalização do Latim em núcleos linguísticos diferenciados. Galego-português, Leonês, Caste-
lhano, Catalão foram romances, falares vernáculos de base latina. Quando se constituíram os estados medievais, 
os romances tornaram-se as línguas desses estados e a palavra passou a designar quer uma língua neolatina, quer 
os gêneros literários que a usavam (CARDEIRA, 2006, p. 30).

3 Temos conhecimento, além do projeto ampliado A linguística e História da Colonização de Goiás, coordenado, 
pela profa. Dra. Maria Suelí de Aguiar, de outras pesquisas que se desenvolvem na Universidade Federal de Goiás, 
como o projeto A Sociolinguística da fala goiana, mas tivemos acesso somente a descrições de traços arcaicos, 
conservadores, já encontrados e registrados em várias regiões de Goiás pelo projeto iniciado pela profa. Dra. Maria 
Suelí de Aguiar. Outros trabalhos fazem parte do Núcleo de Estudos da História Linguística de Goiás (NEHLGO), 
como Das trilhas do ouro aos trilhos de ferro: entrada e difusão da lingua portuguesa em Goiás. No entanto, não 
encontramos disponibilizado o relatório destes trabalhos.
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Temos, portanto, dois corpora, duas pesquisas sincrônicas sobre o português falado 

moderno. Importa registrar que acatamos a sugestão de Câmara Jr (1972), que propõe divisões 

para o português em termos de arcaico versus moderno, sendo este ultimo subdividido em clás-

sico e pós-clássico. Fazendo uso desta nomenclatura, delimitamos a periodização do português 

do referido estudo: língua portuguesa do período moderno (a partir do século XX).

O objetivo deste estudo é, pois, favorecer a ampliação daquele debate por meio da 

descrição dos corpora, não em uma perspectiva comparada, mas considerando a hipótese de 

haver traços linguísticos compartilhados, e assim poder elencar semelhanças e diferenças, 

principalmente no que se refere à norma estatal do português (considerada padrão). Ao nos 

referirmos a mais este aspecto, instauramos outro objetivo, que será verificar qual a norma 

linguística predominante nos testemunhos orais, porque acreditamos que a variação linguística 

depende do sistema educativo. Não seria ele aquele que impõe uma norma como sucesso?

Nesta direção, encaminhamos as investigações por meio de gravações seguidas de trans-

crição grafofônica. O tema central das entrevistas se constituiu na história que eles contaram 

sobre o surgimento da localidade em que vivem, causos, crendices, religiosidade e fé.

Para se realizar uma pesquisa que tenha em suas bases a análise de dados descritivos é neces-

sária a coleta de “material rico em descrição de pessoas, situações, acontecimentos”, por meio de 

entrevistas e de depoimentos, pois todos os dados são importantes (LÜDKE; ANDRÉ, 1986. p. 12).

Seguimos uma metodologia de cunho qualitativo. Este tipo de abordagem tem sido 

frequentemente utilizada em estudos voltados para a compreensão da vida humana em grupos, 

em campos como sociologia, antropologia, psicologia, dentre outros das ciências sociais. Este 

recurso metodológico teve diferentes significados ao longo da evolução do pensamento cien-

tífico, mas, enquanto definição genérica, abrange estudos nos quais se localiza o observador 

no mundo, constituindo-se, portanto, num enfoque naturalístico e interpretativo da realidade 

(DENZIN; LINCOLN, 2006).

Entendemos que essa é uma das maneiras mais comuns de se fazer estudos de natureza 

qualitativa em linguística. Assim, pretendemos referir algumas estratégias gerais para análise 

dos dados encontrados: embasamento circunscrito em proposições teóricas sobre a relação 

existente entre língua, cultura e sociedade, organizando-se o conjunto de dados com base nestes 

conceitos e buscando evidência das relações causais propostas na teoria, além de tentar desen-

volver uma estrutura descritiva que ajude a identificar a existência de padrões de relaciona-

mento entre os dados (YIN, 2001).

Para relacionar o que propusemos com os registros encontrados em Trás-os-Montes após 

as transcrições das falas dos homens e das mulheres, que relataram nas entrevistas suas vivências 

e experiências, faremos um levantamento dos dados referentes aos campos fonológicos, morfos-
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sintáticos e lexicais que se definem na perspectiva do projeto inicial de pesquisa – A Linguística e 

a História da Colonização de Goiás II – vinculado à Universidade Federal de Goiás.

A leitura de Naro e Scherre (2010) foi decisiva para pensar como poderíamos aplicar os 

dados na análise da pesquisa de campo. Esses estudiosos concebem que os colonizadores portu-

gueses que vieram não falavam a variedade de prestígio, específica da corte portuguesa da época, 

mas sim variedades marginalizadas que já possuíam o germe das características que aumentaram 

no Brasil ao longo de sua história. Naro e Scherre contrariam os que validam que as diferenças 

do português brasileiro (doravante PB) popular para o português europeu (doravante PE) padrão 

são devidas à ação das línguas indígenas e africanas no território brasileiro, especialmente entre 

os séculos XVI e XVII. Os autores são taxativos:

Fica evidente, pelos exemplos arrolados das fases antiga e moderna da língua 
portuguesa em suas variedades europeias, que no Brasil não existem carac-
terísticas estruturais novas induzidas pelo contato entre línguas ou pela nati-
vização do português entre os segmentos de falantes de outras línguas e seus 
descendentes. Praticamente todas as estruturas alegadas como exclusivamente 
brasileiras têm sua existência confirmada em dialetos rurais ou não padrão 
de Portugal. A diferença entre as formas da língua falada nos dois países diz 
respeito à frequência do uso e à distribuição social das variantes não padrão e 
não à sua própria existência. (ibid., p. 157-158, grifo nosso)

Além disto, complementam e alertam para o fato de que:

O português brasileiro e o português europeu, com semelhanças inquestioná-
veis, apresentam diferenças também inquestionáveis, que devem e precisam 
ser entendidas à luz do contexto linguístico-social que cerca cada uma das 
comunidades de fala. (ibid., p. 159, grifo nosso)

Esta visão direciona nosso olhar para a possibilidade de confirmar os apontamentos refe-

ridos nesse trecho. Cremos que os dados de Pilar de Goiás e Trás-os-Montes possam assinalar 

caraterísticas que confirmem semelhanças e diferenças que dependem do contexto linguístico 

em que estão inseridas as duas comunidades de fala.

Para tanto, dividimos este trabalho em dois tomos. O Tomo I se refere ao texto da tese e 

se subdivide em sete capítulos. O primeiro, Antecedentes da pesquisa: estudos em Linguística 

Histórica em Goiás e seu desdobramento, recebe este nome porque retoma, sucintamente, a 

trajetória dos estudos inseridos no projeto A Linguística e a História da Colonização em Goiás, 

coordenado pela prof. Dra. Maria Suelí de Aguiar, da Universidade Federal de Goiás, e seus 

desdobramentos. Neste caso, a ampliação da proposta por meio da realização da pesquisa feita 

em Trás-os-Montes. Apresentamos, nesse capítulo, três seções: duas que discorrem sobre as 

regiões escolhidas para referenciar o estudo, delimitando a localidade dessas áreas, enquanto a 

última passeia pela Toponímia para embasar alguns relatos de sujeitos participantes do trabalho 

que evocam memórias e um pouco da história dos lugares em que vivem.
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No capítulo seguinte, nos ocupamos de aspectos que envolvem o estudo da oralidade e suas 

implicações. Neste segundo capítulo, também há subvivisões que nos convocam às reflexões sobre 

o papel da memória na língua falada, noções de norma linguística (esclarecendo e ressignificando 

alguns conceitos sobre língua padrão, culta e popular) e apontamentos sobre o conceito de dialeto. 

O terceiro capítulo se refere aos pressupostos técnico-metodológicos desta pesquisa. No 

curso desta discussão, apresentamos a forma como realizamos o estudo de cunho qualitativo, 

assim como as normas para transcrição grafofônica da fala dos sujeitos participantes.

O capítulo quarto é todo consagrado ao escopo teórico que utilizamos. As seções se 

subdividem para apresentar as contribuições da Sociolinguística, Dialetologia, Geolinguística e 

Ecolinguística para os estudos da língua falada.

O quinto e sexto capítulos se destinam à questão de fato: conservação e inovação do 

português contemporâneo na variedade brasileira e lusitana. Selecionamos, na primeira seção 

do capítulo cinco, aspectos conservadores da variedade brasileira, principalmente sob a pers-

pectiva teórica de Cunha (1986) e Noll (2008), para, a seguir, apontar as marcas de retenção 

quinhentista nas falas dos sujeitos que participaram desta pesquisa. Como os registros conside-

rados conservadores foram recorrentes em outros estudos inseridos no projeto que inspirou este 

trabalho, optamos pela seleção de apenas alguns com maior ocorrência entre nossos sujeitos 

brasileiros. Elencamos aspectos fonético-fonológicos e sintáticos. Em seguida, em outra seção, 

também conforme orientação dos autores apontados, separamos aspectos inovadores da varie-

dade pilarense, além focar atenção mais apurada para o processo de aférese e sândi.

Reservamos para o sexto capítulo, uma discussão sobre a variedade lusitana da língua portu-

guesa e recorremos, além de Cunha (op. cit.) e Noll (op. cit.), a autores como Cintra (1971), Vascon-

cellos (1970), Cardoso (2010) e Tarallo (1990) conduzindo a discussão da mesma forma que acon-

teceu o debate sobre aspectos conservadores e inovadores da variedade brasileira, desta feita com 

explanações sobre o que marcou, de maneira mais produtiva, as falas dos transmontanos.

No sétimo e último capítulo, separamos algumas expressões idiomáticas das duas comu-

nidades de fala, brasileira e lusitana, que representam a cultura do lugar e são marcas identitá-

rias. Neste sentido, discorremos sobre a língua enquanto fato social e cultural, garantindo assim 

a comunicação entre as diferentes gerações de falantes da comunidade que a utilizam.

Na conclusão desta tese, retomamos objetivo geral e hipótese, assim como apresentamos 

os traços de conservação e inovação das duas comunidades de fala pesquisadas. Assim, demons-

tramos o quê, de fato, esses dados indicam, assinalam e para qual direção eles nos conduzem.

O Tomo II apresenta um ensaio visual com fotografias que marcaram muitos momentos 

das pesquisas de campo, além das transcrições das entrevistas com todos os 16 participantes – 

brasileiros e portugueses. 
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Por certo, as imagens e falas que expomos nesse tomo, captaram olhares que se transfor-

maram em reminiscências, entre uma fala e outra. O registro se pretende instigante em múlti-

plos sentidos. Após sorver as imagens, obtivemos uma nova perspectiva para apreciar, ainda 

mais, a história contada, entremeada por vários discursos.
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Chico Mineiro é o nome de uma canção popular à moda de viola que apresenta o pano-

rama de uma região denominada centro-sul do Brasil. Mais que isto, registra uma época que 

terminou e que, no entanto, ainda está representada na figura do boiadeiro, do garimpeiro, do 

lavrador, do criador de animais etc. O sertão é assim: vive naquelas dobras do tempo e as futuras 

gerações terão dificuldade em compreender o que se passava do lado de cá. O que importa na 

letra tem a ver com a lembrança que convoca dos assentamentos dos bandeirantes; logo ali, 

entre Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso, cujos caminhos também foram desbra-

vados por um grupo de trabalho que “assentou” nesta região desde 1996.

Acerca desse tópico, Quintela (2010), em artigo denominado Do sertão ao cerrado do 

planalto central: uma questão de nomenclatura, oferece ao leitor uma reflexão sobre a plurali-

dade de conceitos da palavra ‘sertão’, assim como um passeio pela história do Brasil e de Goiás 

para ressignificá-los. Logo no início, declara: 

Oficialmente, já não há mais sertão em Goiás, embora possa ser reconhecida 
a presença de traços culturais sertanejos na identidade regional [...] na atuali-
dade, o sertão consistiria, nos territórios outrora abrangidos pelo termo, isto 
é, nos territórios distantes das capitais dos estados litirorâneos, ou em uma 
“categoria do pensamento social” ou em uma simbólica “categoria cultural”. 
(op. cit., p. 242)

Quintela (op.cit) visita o trabalho de Janaína Amado (1995), no qual há uma explicação 

histórica sobre essas duas categorias. A autora referencia o início do século XIX em Portugal 

como época em que a palavra sertão foi “esvaziada de significado” pelos portugueses e substi-

tuída por interior. Em contrapartida, conta que no Brasil o processo se inverteu: os brasileiros 

não apenas absorveram todos os significados construídos pelos portugueses a respeito de sertão, 

antes e durante a colonização, como acrescentaram-lhe outros significados, transformando-o 

em uma uma categoria importante para se entender o conceito de nação.

Mais adiante, Antón Quintela explica:

a desaparição do termo sertão como imagem com a qual se identificava o 
Estado de Goiás foi diretamente proporcional à consolidação do termo cerrado 
como um dos símbolos estaduais. Trata-se de termos que não estão necessaria-
mente relacionados […] A fixação acadêmica definitive, no registro escrito, do 
termo cerrado como substantivo deveu-se ao dinamarquês Eugênio Warming, 
quem residiu no Brasil de 1863 a 1866. […] Warming não se respondabiliza 
pela substantivação do adjetico cerrado. Ele diz que os “campos cerrados” 
eram, comumente, “denominados cerrados”; isto é, ele limita-se a recolher a 
substantivação que teria sido obra dos moradores nativos. (op. cit., p. 242,254)

Portanto, o lado de cá,  a fala do interior da parte central do Brasil, denominaremos, a 

partir das considerações dos autores anteriormente citados, de fala do cerrado goiano, a despeito 

de outras terminologias que a fala goiana tem recebido e que, neste trabalho, não iremos discutir. 

Outrossim, ao retomar a letra de Chico Mineiro, nos deparamos com a lembrança dos assen-
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tamentos dos bandeirantes; logo ali, entre Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Mato Grosso, 

cujos caminhos também foram desbravados por um grupo de trabalho que assentou nesta região 

desde 1996.

‘Filologia Bandeirante’ é o nome de um projeto coordenado e iniciado pelo prof. Heitor 

Megale, da Universidade de São Paulo. Trata-se da constituição de uma pesquisa temática para 

coleta de dados linguísticos, acompanhada de estudos para identificação, análise e tabulação de 

traços dos aspectos fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos pertencentes a um ou 

mais períodos da língua portuguesa.

As investigações focalizaram-se nesses traços linguísticos, provavelmente preservados 

em localidades situadas nas trilhas das bandeiras paulistas do século XVII e com repercussão 

ao longo do século XVIII. Geograficamente, o estudo cobriu os territórios daqueles estados do 

Brasil apontados anteriormente, tendo como objetivo documentar e descrever aspectos linguís-

ticos do português na área indicada, propiciando aos estudiosos da língua um corpus organi-

zado cientificamente.

Cohen et al. (1997), em artigo publicado na revista Filologia e Linguística Portuguesa, 

apresentam alguns detalhes sobre os registros e a análise dos dados colhidos, além de apontar 

os rumos da pesquisa para aqueles próximos anos. Alguns membros da equipe retomaram o 

trabalho nas Universidades em que tinham acesso. 

Em Goiás, a partir de 1997, o projeto denominado A Linguística e a História da Coloni-

zação de Goiás (desde 1999 vinculado à Universidade Federal de Goiás) passou a ser coordenado 

pela profa. Dra. Maria Suelí de Aguiar. Assim, ainda naquele ano, a coordenadora iniciou um 

trabalho sobre o falar goiano a partir de registros histórico-linguísticos encontrados nas regiões 

de Goiás (cf. Fig 6), que foram revisitadas por fazerem parte do Ciclo do Ouro, da rota dos 

bandeirantes ou simplesmente por terem moradores que satisfizessem os requisitos metodo-

lógicos do projeto iniciado em 1997. A seguir, elencamos aspectos básicos destas pesquisas, 

iniciadas ainda no início deste século.

Paula (2000) revisita as Congadas de Catalão e recupera partes de rituais, danças, 

crenças, por meio de uma leitura linguística qualitativa. Quando identifica elementos de iden-

tidade cultural, enraizados nos valores elaborados e revividos pelo grupo, assume as cantigas 

como objeto de linguagem legítimo e verdadeiramente sustentável.

Ao reconhecer a cultura também como parte integrante do patrimônio e da riqueza de 

um povo, Pádua (2002) consolida os resultados de outra pesquisa em terras goianas, desta 

feita através de uma pesquisa realizada sobre a variação linguística do fonema /I/. Para tanto, 

a autora desenvolveu uma série de entrevistas com a população de duas localidades próximas 

ao município de Niquelândia: Acaba Vida e Faz Tudo. O estudo se estruturou na fonologia e na 
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discussão das variantes daquele fonema em início e final de sílaba. A publicação deste trabalho 

traduziu os esforços iniciais em disseminar o conhecimento sobre as investigações linguísticas 

coordenadas pelo referido projeto.

Carneiro (2004) descreve o português falado na Cidade de Goiás no início do século XXI 

e o confronta com o português do período de expansão e declínio da mineração desse estado. 

A pesquisadora focaliza o estudo das vogais e do consonantismo, apresentando um panorama 

histórico e social da Cidade de Goiás. A elaboração da pesquisa envolveu a apresentação de 

formatos diferentes distribuídos ao longo do texto, contendo análises lexicais, de léxicos não 

dicionarizados e de expressões cristalizadas. Nas considerações finais, a investigadora aponta 

que características encontradas nos itens lexicais decorrem das línguas africanas, tupi, espa-

nhola, francesa, grega, quechua, italiana e árabe.

A dissertação apresentada por Borges (2005) traz à tona um processo fonético-fonológico 

recorrente no cerrado goiano: a paragoge. Neste trabalho, o enfoque para análises parte da Filo-

logia e Linguística Histórica. Ximenes (2005) estuda a síncope na fala de informantes em Rio 

Verde, Goiás, também sob a perspectiva dos estudos histórico-linguísticos. Analisa a manutenção 

da variante proparoxítona e por fim detalha o processo de síncope da vogal pós-tônica não final. 

Porto Leocárdio, quilombola situado no município de São Luís do Norte, no estado de Goiás, 

foi contemplada com estudo semelhante de Machado (2005). Costa (2005) desenvolve suas inves-

tigações em Corumbá de Goiás, por meio de um estudo de cunho histórico-linguístico sobre nasali-

dade, trazendo outras contribuições para trabalhos descritivos em Linguística Histórica. 

Ferreira (2010), por fim, apresenta um estudo sobre a vocalização dos fonemas /l/ e /r/ 

pós-vocálicos na fala de moradores de Jaraguá, também no estado de Goiás. Observou-se que 

em tal processo de vocalização ocorre a substituição do /l/ por [y] e do /r/ por [y] e [w]. Na 

dissertação, trabalhou-se com a diacronia, por meio da observação na evolução da língua latina 

à língua portuguesa, bem como com a sincronia, pela análise da fala daquela comunidade.

José D’Aparecida Teixeira (1944), na obra Estudo sobre Dialetologia Portuguesa – 

Linguagem de Goiás, demonstra que as áreas pré-norte e leste, por seu isolamento maior, apre-

sentam caracteres mais arcaicos. Ao continuar sua exposição, complementa: “lançando um olhar 

sôbre os estudos da linguagem aparecidos no país até 1835, é forçoso concluir com o ilustre 

filólogo A. Nascentes – que todos se caracterizam pela orientação portuguesa puramente” (p. 23).

Neste sentido, autores como Castilho (2010) impõem como condição para entender os 

estados de alteração ou não do português brasileiro conhecer a história social da língua, ou 

seja, perceber “as condições que levaram determinada comunidade a desenvolver uma língua 

própria, a receber uma língua transplantada, ou mesmo a desaparecer, levando consigo sua 

língua” (p. 169). O linguista vai além: para ilustrar que o surgimento do português brasileiro 
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foi uma consequência da expansão do português pelo mundo, ele concebe uma cronologia da 

história social do português brasileiro por meio de um quadro cuja inserção de datas relacio-

nadas a fatos históricos é questionável.

Configura-se terreno pantanoso considerar a situação linguística do Brasil somente após o 

marco histórico da descoberta em 1500. Deve-se pensar na existência de línguas nesse território. 

A história do Brasil data de 1500; isto faz parte do histórico da nossa língua portuguesa: a história 

somente existe se for contada e por meio de uma língua. Certamente houve outros acontecimentos 

e conquistas, mas ficaram perdidos na história dos relatos em língua portuguesa do Brasil. Contudo, 

os locais dessas histórias trazem suas marcas na linguagem do povo, especificamente nos nomes dos 

locais e de coisas típicas, às vezes, nos traços distintivos de certos fonemas, no ‘jeitinho de falar’.

Consoante a estas reflexões, reiteramos que a língua se individualiza como expressão de 

um território. Os valores válidos para descrever um território passam pelo povo e somente podem 

ser compreendidos por meio da língua (cf. capítulo 4).

No entanto, cabe ressaltar que, quando se fala na ocupação linguística de um território, 

o sistema linguístico que vai ali permanecer não é aquele transportado por aquele que chega 

(imigrante, invasor, conquistador etc.) nem aquele do povo autóctone, mas uma fusão, tendo 

como base um ou outro. Logo, importa primeiro verificar qual sistema linguístico é considerado 

veículo da cultura dominante, porque será esse que ocupará o espaço físico.

Uma historiografia linguística do Brasil contemplaria episódios importantes e muito 

variados: a presença indígena marcante e numerosa em 1500, a prevalência da língua geral, a 

renovação causada pela fala dos escravos durante quatro séculos, as invasões holandesas e fran-

cesas na costa brasileira, o domínio inglês dos mares e do comércio no século XVIII, a impor-

tância da cultura francesa no século XIX, bem como a relusitanização do Rio de Janeiro quando 

da presença da corte portuguesa de Dom João VI.

Sobre este último, Cunha (1986) aventa que desde a chegada dos portugueses no século 

XVI, avançando pelos séculos XVII e XVIII é certo que vieram indivíduos das distintas regiões 

de Portugal, que naturalmente falavam a língua de seu tempo, com matizes mais conservadores ou 

mais inovadores conforme as áreas de procedência. Estas reflexões encontram eco nos resultados 

encontrados por Santiago-Almeida (2000). Para o linguista, há, de fato, a permanência de alguns 

traços do aspecto fonológico pertencentes a estágios antigos da língua portuguesa, do período 

arcaico ao século XVIII, quase todos comuns também no português popular falado no Brasil.

A partir da leitura destas dissertações decorrentes de pesquisas sobre fenômenos linguís-

ticos ligados à oralidade, percebe-se que a dinâmica da linguística histórica se constitui no fato 

de que as línguas humanas não são estáticas; elas se alteram continuamente no tempo, lenta-

mente, sem que os falantes percebam o complexo jogo de mutação. Fica claro, pois, que está 



Capítulo 1 - Antecedentes da pesquisa - 29

nos falantes a escolha entre as várias possibilidades de que dispõem para se comunicar. Cada 

língua, por sua vez, apresenta variações relevantes, decorrentes de fatores sociais, geográficos, 

faixa etária, empréstimos etc.

Nesse sentido, cumpre salientar que a língua é o meio de comunicação próprio de um 

grupo social. Com isso, o interlocutor-receptor, frequente e inconscientemente, adapta-se a um 

grande número de fatos linguísticos – fonológicos, sintáticos ou lexicais – do interlocutor-

-emissor. Essa adaptação é que viabiliza a comunicação entre os que falam a mesma língua. 

Assim, as variedades de usos linguísticos podem ocorrer em função de pequenos grupos. Nesse 

caso, encontram-se os dialetos, os falares regionais, pidgins e jargões. Logo, como os idiomas 

diferem, os dialetos também possuem traços que diferenciam falantes. Um indivíduo pode 

ser reconhecido como originário de uma região pelas características de sua maneira de falar. 

Sabemos que uma língua distribuída sobre um vasto território não pode apresentar-se igual em 

toda a extensão deste e, se o for, em dado momento não manterá essa uniformidade ao longo 

dos séculos.

Por uma questão de mais esclarecimento sobre as diversidades e semelhanças das 

línguas, é interessante ressaltar aqui, também, que a história das línguas parece comprovar, de 

modo geral, uma correlação entre a estabilidade das normas de uso linguístico numa comuni-

dade. Como afirma Silva (2004, p.71) “qualquer grupo social, apresenta, no âmbito do dialeto 

que lhe é próprio, normas linguísticas que lhes são também próprias”.

Essa realidade linguística, quer regional, quer social, vem sendo definida por diversos 

estudos linguísticos, mesmo diante das dimensões do país. Não deixa, portanto, de se reco-

nhecer a existência da diversidade de línguas, de dialetos e de normas conviventes no Brasil.

Embora uma língua seja utilizada por grupos de indivíduos, constituindo uma única 

comunidade linguística, não significa que essa língua, necessariamente, precisa se manifestar 

de forma homogênea e uniforme. Conforme afirma Cristianini (2007, p. 43), 

Cada uma das formas de utilização da língua compõe uma variedade que é 
determinada basicamente pelas circunstâncias de ‘quem?’ utiliza a língua, 
‘quando?’, ‘como?’, ‘por quê?’, ‘com quem?’, ‘em que situação?’, ‘onde?’ a 
língua é utilizada.

Com efeito, podemos considerar que, em um grupo social, há diferentes tipos de falantes, 

uma variedade de códigos, a relação dos falantes com esses códigos e um determinado espaço 

geográfico em situações diversas de comunicação. Logo, as variações diastráticas (diferenças 

entre os estratos socioculturais de uma mesma comunidade) e as variações diafásicas (diferenças 

entre os tipos de modalidade expressiva, de estilo, segundo as circunstâncias em que se realizam 

os atos de fala) entremeiam-se às variações diatópicas (diferenças do espaço geográfico) que 

traduzem mais que um modo de falar, como ainda ressaltam Ferreira e Cardoso (1994, p.12):
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os falantes de uma mesma língua, mas de regiões distintas, têm características 
linguísticas diversificadas e se pertencem a uma mesma região também não 
falam da mesma maneira tendo em vista os diferentes estratos sociais e as 
circunstâncias diversas da comunicação. Tudo isso deixa evidente a comple-
xidade de um sistema lingüístico e toda a variação nele contida.

Verificamos que há alguns anos muitos estudos linguísticos que se desenrolam na extensão 

do território brasileiro buscam definir a diversidade linguística do país. Temos, em diversos traba-

lhos de Dialetologia e Geolinguística, conforme assegura Silva (2004, p. 70), “uma posição cien-

tificamente fundamentada sobre a dialetação tanto diatópica quanto diastrática do português brasi-

leiro que já não se ressente da mesma falta de dados analisados que existia há algumas décadas”.

Por outro lado, há ainda muitas áreas quase inexploradas. O Centro-Oeste brasileiro, 

entre outras, carece de um estudo mais extensivo, por isso nos parece oportuno, no momento, 

trazer à reflexão: existe uma norma linguística predominante da língua portuguesa falada nos 

municípios goianos (inseridos no projeto A Linguística e a História da colonização de Goiás) 

de Niquelândia, Porangatu, Porto Leocárdio, Jaraguá, Cidade de Goiás, Caiapônia, Rio Verde, 

Catalão e, mais atualmente, Pilar de Goiás, norma esta influenciada pela confluência social, 

cultural e histórica dos locais?

A história de Goiás remonta ao primeiro século de colonização do Brasil. Foram diversas 

expedições jesuítas e bandeiras paulistas que percorreram parte do território do atual estado de 

Goiás. Estas expedições, organizadas sobretudo na Bahia e em São Paulo, de caráter oficial 

ou não, eram designadas a explorar o interior em busca de minerais. Com isso, o povoamento, 

determinado primeiramente pela mineração de ouro, deu-se de forma irregular e instável.

Registros de documentação mais precisos são encontrados a partir do século XVII. Os 

primeiros momentos de Goiás não eram promissores, conforme registra Palacin (1989, p. 8) “nem 

bandeirantes nem jesuítas vinham para fixar-se em Goiás. Levavam índios goianos para o sul e para 

o norte, traçavam roteiros para mostrar o caminho, mas não vinham a Goiás para criar povoações”.

Goiás pertenceu à Capitania de São Paulo até 1749. Do mesmo modo como no Brasil, a 

independência em Goiás se deu lenta e gradativamente. A ocupação humana só aconteceria de 

forma estável durante os séculos XIX e XX, com a expansão da pecuária e da lavoura, além das 

migrações dos estados vizinhos, conforme afirma Oliveira (2010, p. 1):

O povoamento e a ocupação do sul de Goiás e do Triângulo Mineiro, que até 
1816, também fazia parte do território da então Província de Goiás se deram 
em um mesmo processo histórico. A ocupação do sul de Goiás ocorreu em 
um contexto marcado pela ausência de uma legislação fundiária, redução da 
produção aurífera em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso e de crescimento da 
agropecuária que passou a ser a principal atividade econômica e incentivaram 
deslocamentos migratórios para o norte, nordeste e, principalmente para o sul 
provocando a ocupação definitiva de todo o território goiano no decorrer do 
século XIX.
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Percebemos pelos breves dados históricos que Goiás possui grande confluência da popu-

lação dos estados circunvizinhos em todo seu território demográfico. A realidade linguística, 

com certeza, é valiosa, assim como no Brasil, que se configura “numa nação multilíngue e pluri-

étnica, em que os grandes centros urbanos abrigam representantes de diversas etnias, diversos 

estratos sociais, migrantes rurais de vários pontos do país” (SILVA, 2004, p. 71).

Dos tempos passados aos atuais, os espaços geográficos e a realidade política, social e 

cultural passaram por vertiginosas transformações. Segundo os primeiros dados, a população 

goiana em 1736, nos dez primeiros anos da mineração, era constituída de negros (escravos), 

poucos indígenas e brancos livres e foi estimada em 20.000 pessoas (PALACIM, 1989). 

Conforme o IBGE (2010), Goiás conta com uma população estimada para 2013 de 6.434.048 e 

uma área de 340.103,467 km2, com 246 municípios.

Os meios de transporte e comunicação favoreceram muito as alterações e mudanças 

nos usos linguísticos nas áreas goianas, assim como em todo o território nacional. Grande foi 

o deslocamento de habitantes de diversas partes do Brasil para o estado. O crescimento da 

população urbana de Goiás, como no Brasil todo, aconteceu por meio do êxodo rural. Assim, a 

explosão demográfica, desestruturada, trouxe problemas.

Por esta via, as manifestações linguísticas, em função de uma necessidade comunica-

tiva, se enquadram, até inconscientemente, aos hábitos linguísticos tradicionais e originais no 

processo da fala coletiva. Elas vão se moldando e, com isso, possibilitam uma evolução natural 

das formas de comunicação. Em Goiás, como não poderia deixar de ocorrer, as normas próprias 

a cada grupo, as normas de diferentes grupos sociais e as normas de caráter diatópico se mani-

festam da mesma maneira que nos demais estados do país.

1.1 História e Geografia das regiões pesquisadas

1.1.1 Pilar de Goiás: o que contam os registros históricos

A fundação de Pilar de Goiás se deu devido a uma expedição do bandeirante João Godoy 

Pinto da Silveira pelo ano de 1741. Neste ano, era governador da província de São Paulo. Enquanto 

procurava por índios e negros fugidios, acabou por descobrir ouro entre os rios Crixás-Açu e das 

Almas, em uma mata espessa na qual os quilombolas viviam amotinados. A Mata recebeu o nome 

Papuan por causa de um capim amarelado que era abundante na região. Papuan estava em posição 

privilegiada, cercada de montanhas onde a mata ao redor crescia exuberante e densa, a ponto de 

nada se enxergar sob a copada. Contudo, apesar de ser tarefa arriscadíssima adentrar-se na serrana 

fortificação verde, o bandeirante – que pelas descrições históricas era um “misto de militar e intré-
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pido aventureiro” – fundou o Arraial de Pilar nas entranhas daquela serra, num lugar de boa água. 

João Godoy, devoto de Nossa Senhora do Pilar, edificou então a igreja no local, recebendo o nome 

de Arraial de Nossa Senhora do Pilar.

As primeiras casas implantadas delinearam a linha reta das ruas. A topografia irregular, 

entretanto, ganhou concessões. Exemplo disto é que a casa de Câmara e a cadeia foram constru-

ídas em uma rua estreita, diferente do que ocorria em outros arraiais da época. O esgotamento 

das minas de Vila Boa, Meia Ponte e Santa Luzia, em meados do século XVIII, provocou o 

crescimento do então Arraial de Nossa Senhora do Pilar. Com um desenvolvimento surpreen-

dente, decorrente da imensa quantidade de ouro extraída na região, o arraial tornou-se freguesia 

em 1751, passando a julgado em 1809. Foi considerado o terceiro povoado mais populoso da 

região e capital interina do governo por um dia (CASTRO, 1996). Este autor ainda aponta que 

por decreto ou resolução provincial de 11 de novembro de 1831, passou à categoria de vila, 

instalando-se em 7 de janeiro de 1833 com o topônimo simplificado para Pilar. 

Após atingir a condição de comarca, pela Resolução 682, de 28 de agosto de 1882, 

suprimiu-se a condição de vila pelo Decreto-Lei n. 253, de 1° de julho de 1935, transferindo-se 

a sede do município para o distrito ou vila de Crixás, autonomia recuperada novamente pelo 

decreto n. 557, de 30 de março de 1938, que concedia prerrogativas de sede municipal a Pilar.

No entanto, sua denominação mudou para Itacê (em tupi, pedra de recordação) pelo 

Decreto-Lei n. 8305, de 31 de dezembro de 1943. Pelo Decreto-Lei n. 55, de 19 de julho de 

1945, o município volta à categoria de distrito, com o antigo nome de Pilar, transferindo-se a 

sede para o município de Floresta, atual Itapaci, ex-distrito de Pilar, ao qual passou a pertencer.

Com a decadência das minas e o pouco incentivo comercial, em 1950 Pilar estava com uma 

população escassa, cerca de 60 domicílios habitados por 274 pessoas e, em 1965, aproximadamente 

500 moradores na cidade (IBGE, 2010). O historiador Cunha Mattos (apud CASTRO,1996) 

denomina esta fase de completa aniquilação e responsabiliza o comendador Joaquim Alves de 

Oliveira, um proeminente cidadão nativo, pelo ressurgimento de Pilar devido aos seus incen-

tivos com o comércio tropeiro e a agricultura.

O município de Pilar é tombado pelo IPHAN desde 2010 como patrimônio histórico. 

Localiza-se na região noroeste do estado de Goiás (cf. fig. 2), Centro-Oeste do Brasil, e abrange 

uma área de 918,4 km². De acordo com a posição geográfica, Pilar está situada na região goiana 

do Alto-Tocantins, em plena área de interflúvio deste rio com o Araguaia, no alto da serra. 

Limita-se ao norte com Mara Rosa, ao sul com Itapaci, ao leste com Hidrolina, ao oeste com 

Guarinos; noroeste com Santa Terezinha e Campos Verdes. Fica a 375 km de Brasília e a 250 

km de Goiânia.
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Figura 2

1.1.2 Por detrás de um monte há sempre uma história

Trás-os-Montes é aferradamente conservador do passado [...] e, no meu 
parecer, mais que nenhuma outra província – encarados os arcaísmos em 
conjunto. (VASCONCELLOS, 1942b, p. 107)

Vou falar-lhes dum Reino Maravilhoso. Embora muitas pessoas digam que 
não, sempre houve e haverá reinos maravilhosos neste mundo [...] logo porque 
fica no cimo de Portugal, como os ninhos ficam no cimo das árvores para que a 
distância os torne mais impossíveis e apetecidos. [...] A terra é a própria gene-
rosidade ao natural. Como num paraíso, basta estender a mão.
Bata-se a uma porta, rica ou pobre, e sempre a mesma voz confiada nos 
responde:
– Entre, quem é? Sem ninguém perguntar mais nada, sem ninguém vir à janela 
espreitar, escancara-se a intimidade duma família inteira. O que é preciso agora 
é merecer a magnificência da dádiva. (Um reino maravilhoso, Miguel Torga)

Trás-os-Montes tem poucas referências relativas à etimologia. Está no próprio nome. Em 

épocas recuadas, em português arcaico, era designado “Trallosmontes”. A designação deriva do 

fato de, a partir de Lisboa, ser esta uma região por trás de montes. A história é esta, simples assim. 

A complexidade só reside nas divisões administrativas de Portugal que engloba essa região. Por 

isto interessa esclarecê-las, pois aparecem em muitos relatos de sujeitos transmontanos. 

Apesar de, atualmente, não terem qualquer significado administrativo, as províncias (cf. fig. 

3) continuam ainda a ser uma das divisões do país com a qual a maior parte das pessoas mais se 
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identifica. Foram implantadas em 1936. Sobral (2008) retoma a história e ensina que as provín-

cias dividiam o país em 13 regiões e que não consideravam os limites distritais. A partir de 

1936, passaram a existir distritos cujos territórios estavam repartidos por uma ou mais provín-

cias e vice-versa. O país, então, passou a conviver com duas grandes divisões administrativas, 

uma provincial e outra distrital, sobrepostas e não coincidentes.

Atualmente Portugal se divide em 18 distritos no continente e duas regiões autônomas 

dos Açores e Madeira (cf. fig. 4) . Estes distritos se subdividem em 308 conselhos e 4260 

freguesias. Os distritos são a mais importante subdivisão do país e funcionam como base para 

uma série de questões administrativas, como sedes eleitorais.

Nossa pesquisa contempla os distritos de Vila Real e Bragança, alguns de seus concelhos 

e aldeias. Trás-os-Montes recebe duas denominações: Terra quente ou Fria. A denominação 

Terra Quente tem origem nas características geográficas, climáticas e agrícolas desta região em 

particular, por oposição às restantes regiões (CRUZ, 2000).

Apesar de atualmente assim delimitadas, Vasconcellos, na obra Etnografia Portuguesa 

(1942b, p. 110-116), indica que parte dos concelhos de Carrazeda de Ansiães e de Macedo de 

Cavaleiros se enquadram na Terra Fria, uma vez que as características geográficas, a cultura 

agrícola e o próprio vestuário se aproximam mais dos traços caracterizadores da denominada 

Terra Fria. A mesma exclusão é proposta por Cruz (op. cit.) ao analisar dados geográficos e 

arqueológicos.

Apesar de a referência a zonas frias e quentes na região transmontana remontar aos 

séculos XVII-XVIII (VASCONCELLOS, op. cit., p. 115), a sua delimitação geográfica varia 

em diversos estudos etnográficos, geográficos e arqueológicos. Situada na Área Primitiva do 

Galego-Português (TEYSSIER, 1990, p. 7), a região da Terra Quente ocupa parte do nordeste 

transmontano e é delimitada ao sul pelo rio Douro. Como não é nosso objetivo debater questões 

de delimitações geográficas, mas apenas apontar as localizações da pesquisa, limitamo-nos a 

enquadrar Trás-os-Montes nos mapas referidos.

 Assim, durante a estada em Trás-os-Montes, as falas de vinte e cinco transmontanos, 

entremeadas de discursos significativos, trouxeram à tona registros históricos e culturais que 

farão parte da nossa memória poética. Os encontros ocorreram nas aldeias que correspondem 

a dois distritos: Vila Real e Bragança; distribuídos em quatro concelhos: Concelho de Macedo 

de Cavaleiros, nas aldeias de Olmos, Vale da Porca, Lamas, Corujas, Podence e Bouzende; no 

Concelho de Vinhais, visitamos a aldeia de Negreda e conversamos somente com uma senhora; 

em Lamas de Olo e Serra do Alvão, aldeias do Concelho de Vila Real, obtivemos as melhores 

e mais produtivas entrevistas; em Mondim de Basto, percorremos Ermelo e Bobal. 



Figura 3



Em Ermelo, entrevistamos um famoso contador de histórias daquela região, seu Agos-

tinho, um dos responsáveis por despertar-nos para o interesse em conhecer outras matrizes 

culturais de um Portugal profundo, que nos fez mergulhar naquelas comunidades linguísticas 

imbuídas num ‘primitivismo arquetípico’, “onde a minha alma pode ver ainda um pouco de 

mim”, numa referência a um amigo transmontano que disse, numa das nossas idas às aldeias: 

“Em Trás-os-Montes, toda a gente contempla a enérgeia da nossa mais ampla e insondável alma 

mater.” (Dr. Alexandre Parafita, professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro). 

Todavia, Trás-os-Montes é um minimundo geográfico, tendo montanhas que se erguem a 

mais de mil metros e fraturas com vales fundos que deixam descer os rios e ribeiras para o Douro. 

Os bosques podem ser soutos, por vezes são de carvalho, figueiras, pinheiro ou zambujeira. Por 

todo lado há uma tradição druídica a explorar, a sabedoria das plantas medicinais às vezes reve-

ladas nas falas dos transmontanos (a erva-pássara para dor de dente, urtigas mortas para prisão de 

ventre, malvas para furúnculos ou abcessos etc.). Estas plantas se encontram por entre a vegetação 

arbustiva, a urze, carqueja, roseiras bravas. Ainda há a vinha, que cresce por todo lado, bons vinhos 

do Porto e de mesa. E, naturalmente, a oliveira, que proporciona na Terra Quente a Rota do Azeite.

 O trabalho acompanha a natureza, submete-se à urgência das fainas: de dezembro a 

janeiro, a apanha das azeitonas; de janeiro a março, a lavra, o trabalho da horta e da vinha; de 

maio a junho, cegam-se as terras e malha-se até agosto; em setembro, as vindimas; de outubro 

a novembro, semeia-se o centeio. Neste entremeio, os recursos afluentes: queijos, mel, cabrito, 

o fumeiro de porco e as alheiras.

Após um período de adaptação aos costumes, hábitos, cultura e fala lusitanas, ficou 

claro o dito popular “cada terra com seu uso e cada roda com seu fuso”. Na realidade, quando 

se percorre Portugal, encontra-se facilmente, em todo seu território, várias pronúncias de uma 

mesma língua e, ao mesmo tempo, palavras que só são compreensíveis por quem as maneja 

com a arte própria do saber popular.

Ao nos depararmos com a relação entre variação geográfica, social e diacrônica da 

língua, há que se atentar para a relativização dos conceitos de ‘língua’ e ‘dialeto’. Isto desperta 

atitudes positivas e não normativas em face à variação dialetal. Antes de mais, as diferenças 

morfossintáticas e lexicais entre o português do Brasil (PB) e o português europeu (PE) são 

muitas e também descritas por pesquisadores tanto de cá quanto de lá. As diferenças fonéticas e 

fonológicas, entretanto, necessitam de um capítulo à parte, devido, pelo menos, a uma razão: tanto 

Portugal como o Brasil têm uma variedade importante de falares distribuídos por suas regiões, 

que implicam diferenças tanto fonéticas quanto fonológicas mesmo dentro de suas fronteiras. 

Assim, causa-nos certo mal estar quanto ao uso generalizante de PB/PE. Porém, discutiremos a 

questão em outro capítulo.

Figura 4
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1.2 O julgado de Pilar e Trás-os-Montes sob memórias toponímicas

 Estudar a nomeação das coisas existentes é viajar no tempo e no espaço, porque perce-

bemos que, pelo processo de nomeação, inserem-se a sabedoria e o conhecimento das gerações 

que ficaram cristalizados e eternizados, preservando do esquecimento o instante mágico em 

que as coisas passaram a ser conhecidas por tal nome. Para tanto, revisitamos alguns autores 

que têm pontos de vista privilegiados quando o tema de estudo desencadeia efeitos de sentido 

observados nas narrativas. Dentro da nomeação ocorre um ‘nascimento’, uma identificação. É 

pela palavra que esse fato se consolida. O que não era passa então a ser:

O estudo dos nomes dos lugares é uma das coisas que mais tem despertado a 
curiosidade dos estudiosos e das pessoas em geral. É natural que seja assim. 
Estes nomes se aplicam à herança que recebemos do povo ou da cidade que 
nos viu nascer e que amamos acima de qualquer outra; ou a comarca, o país, 
ou o estado onde está situada a nossa vida coletiva. O homem que, desde que 
tem o uso da razão, se pergunta o porquê de todas as coisas que vê e que sente, 
não se perguntaria sobre o porquê destes nomes que todo mundo tem sempre 
na boca? (COROMINES, 2003)4 

 A Toponímia, como disciplina de investigação, parte do pressuposto de que nomes de 

lugares não se estabelecem aleatoriamente ou de maneira despropositada. Quando são estu-

dados, revelam informações importantes referentes tanto à língua em uso no local pesquisado5 

quanto aos costumes e valores dos falantes. Nas falas dos pilarenses entrevistados, por exemplo, 

há marcas que demonstram acontecimentos históricos, além de influências sofridas por meio do 

contato com outros grupos étnicos que lá se instalaram.

Como examina Dick (1998), os nomes são recortes de uma realidade vivenciada. Segundo 

ela, de uma forma consciente ou não, um indivíduo ou o próprio grupo assimila-os numa absorção 

coletiva dos valores especiais que representam a mentalidade do tempo histórico ou ‘ethos’ grupal 

(op. cit.). Por esta via, ainda é possível examinar essas narrativas – memórias toponímicas – 

como uma excelente maneira de conhecer e apreciar as vivências, o modus operandi, de Pilar 

de Goiás, pois elas pressupõem, de certa forma, lealdade com o passado, possibilitando a inte-

ração com o interlocutor-receptor, uma vez que a marca evidente dessa prática é a simultânea 

4 El estudo de los nombres de lugar es una de las cosas que más há desvelado la curiosidad de los eruditos e incluso 
la Del pueblo en general. Es natural que sea así. Estos nombres se aplican a la heredad de la que somos proprietá-
rios(...)o al pueblo o la ciudad que nos há visto nacer y que amamos por encima de cualquier outra, o a la comarca, 
El pais o El estado donde está enmarcada nuestra vida coletiva. El hombre, que desde que tiene uso de rázon se 
pregunta El porqué de todas las cosas que vê y que siente, no se perguntaria sobre el porqué de estos nombres que 
todo El mundo tiene continuamente en los lábios? (Todas as traduções das edições estrangeiras são nossas. Os 
autores das obras publicadas em português estão na bibliografia)

5 Em Pilar de Goiás observou-se estados de conservação da língua revelados por meio dos depoimentos de nove 
informantes, que se enquadram nos requisitos metodológicos desta pesquisa.
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presença do narrador e do seu ouvinte. Benjamin (1986) ratifica essas considerações quando 

assinala que a faculdade de narrar está vinculada à oralidade e à tradição.

 À luz desses comentários, vem à baila o depoimento de um sujeito participante6 desta 

pesquisa. Ele é um típico representante da cultura do sertão do centro-sul e registra com 

propriedade a linguagem falada em Pilar de Goiás. Além disso, consagra a tendência regiona-

lista universal no momento em que recorre a um tema peculiar da história da cidade e atinge 

dimensões místicas acerca do homem e de sua relação com a divindade:

até a cavalhada deferençô muito. [...] mas a fulia, a fulia era, era, juntava, tinha o 
orfério que era o encarregado de carregá a divindade, bandera, né? Tinha o violero, 
que era o senhô que cantava falano na divindade e tinha os otro fulião, caxero, 
que troca a caixinha cumpanhano a musica, e ali formava. Chegava num novo 
moradô, ia saldá o moradô, né? Aí fazia a sodação, chega e traiz o senhô Divino e 
Nosso Pai redentô, ele desceu do céu à terra, veio visitá os nobre moradô. Aí peão 
canta: “de longe eu avistei, ûa amostra de alegria, tão nobre moradô, esperano a 
santa fulia”. (Jovelino Pereira de Brito, Pilar de Goiás, ago. 2010)

Por outro lado, nas falas transcritas, há marcas históricas e outras tantas que revelam 

a motivação de nomes de vários lugares da região. Como, por exemplo, no depoimento do 

mesmo sujeito:

Ah, o nome dela era mata do papuã [...] quera o capim que tinha lá, né? Chama 
capim papua .Aí, foi habitado pelo senhor João Pinto de Godois, que foi o 
portugueise que habitô lá. Foi mile setecentos e quarenta e um. Mai o primero 
nome era mata do papuã.
[...] nome de Pilar vem de pedra. Porque a image, que têm lá em Pilar, que é a 
padroera de lá, ela foi encontrada em cima da lapa de oro. Em cima da pedra de 
oro, aí ês pegaro ela, levô pra lá pa dentu, hoje aonde é a cidade, vai daqui, vai dali, 
ela fugia, ês feiz ua capelinha pra ela cá, e ela fugia, ia lá pa cachoera onde ês acho 
ela, onde ês encontrô ela lá. Aí, teve um daqueles ambicioso, atentô de tirá a lapa 
de oro, mais ês já tinha, já tinha feito a image dela.
[...] uai, Portugal governava issaí, aqui tudo, ó, é tanto que Pilar foi situada 
pelos portugueis. João Pinto de Godói. Cêis pode i lá em Pilar, tem a estauta 
dele lá na praça, cum bateia, pá. (op. cit.)

A Toponímia é, pois, uma área de conhecimento que atende amplas perspectivas, não 

se limitando à investigação apenas dos aspectos linguísticos e à categorização dos nomes, mas 

se direcionando para motivações presentes no ato de nomear. Esta constatação se ratifica nas 

palavras de Solís (1997, p. 27)7:

As línguas têm mecanismos estruturais para verbalizar o motivo toponímico. 
O motivo toponímico é o elemento natural ou cultural que provoca, sugere ou 

6 No capítulo 5 há dados explicativos de como apresentamos as transcrições. Neste trecho, optamos por apenas 
ilustrar com algumas falas dos sujeitos participantes sem o rigor metodológico das transcrições.

7 Las lenguas tienen mecanismos estructurales para verbalizar El motivo toponímico. El motivo toponímico es el 
elemento natural o cultural que provoca, sugiere o induce para que una determinada entidad reciba, en el momento 
de su denominación, el nombre que tiene.Un motivo cultural es, por ejemplo, el deseo de conmemorar un hecho 
histórico dando nombre a una determinada entidad geográfica.
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faz com que uma determinada entidade receba, no momento de sua denomi-
nação, o nome que tem. Um motivo cultural é, por exemplo, o desejo de come-
morar um facto histórico dando nome a uma determinada entidade geográfica. 

No que se refere aos topônimos, a Ecolinguística também traz contribuições importantes, 

uma vez que ela adota como base epistemológica alguns conceitos da ecologia biológica, enfati-

zando, pois, relações e não coisas. Os nomes de lugares existem em função da maneira como os 

indivíduos de um determinado meio ambiente geográfico/físico se referem e se dirigem a eles. 

mais do que isto; eles nascem nos próprios atos de interação comunicativa. 
Não é para menos que eles difiram dos nomes oficiais, sendo bastante contex-
tualizados, estando diretamente vinculados com o meio ambiente em que 
surgem. (COUTO, 2007, p. 260)

Ilustramos, a seguir, com um trecho de entrevista do SP1, realizada em Vila Real, no 

Centro Paroquial São Mateus:

Este lugar é ...Trás dos Montes,que  eu ouço dizer, não é? (SP1 - 17) 

É...com certeza, detrás dos montes. Pruque há aldeias, e depois tem muitos  
pinhais...praqui não é? (SP1 - 19)

 No que se referem às narrativas orais, autores como Benjamin (1994), Busato (2004), 

Machado (2004), Patrini (2005), Queiroz (2003) e Darton (2001), dentre outros, refletiram 

sobre o significado cultural das histórias como manifestação de comunidades tradicionais (entre 

os índios, por exemplo) ou sobre a função dos registros orais, da memória individual e coletiva 

e o que eles provocam em quem os interpreta.

Nas obras desses estudiosos estão alguns dos fundamentos teóricos que embasaram 

nossas investigações sobre o universo das histórias contadas e o papel da memória, para, poste-

riormente, buscar aproximações com a Linguística Histórica.

Todavia, como se viu anteriormente, é possível encontrar, por meio do estudo dos nomes, 

alguma ligação com a história do lugar e encontrá-la, inclusive, nas falas despertadas por uma memória 

não tão imediata, mas impulsionada quando as histórias são contadas assim, livremente. Parece-nos 

claro que as funções das narrações orais nas comunidades antigas envolvem manterem vivas as tradi-

ções e, por garantirem a união de um grupo, incluem também a constituição de identidades; ligam o 

presente ao passado, dão sentido a experiências cotidianas, estabelecem elos com o sagrado na forma 

de narrativa mítica e fazem circular regras, valores e modos de compreender o mundo.

Castro (1996) alcança, de certa forma, a proeza de descrever informalmente a história de 

Pilar sob o que denomina de julgado. Julgo, do latim judicare, significa “declarar publicamente, 

decidir, apreciar”; “julgar, proferir uma sentença” (PORTO, 2008, p. 370). O autor conta, em 

mais de trezentas páginas, os principais acontecimentos históricos, econômicos e administra-

tivos daquela cidade, assim como apresenta hierarquicamente as alterações toponímicas que 
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envolveram seu nome. O que surpreende, de fato, foi a retomada deste ‘panorama histórico’ na 

fala dos informantes desta pesquisa.

O fragmento abaixo (CASTRO, op. cit., p. 49) concentra aspectos importantes da história 

de Pilar:

Quase sempre desprovido de autoridades, o termo de Pilar subordinou-se 
inicialmente à comarca da capital e, sucessivamente, foi transferido para a 
comarca de Rio das Almas (Jaraguá), comarca dos Pireneus (Meia Ponte), 
comarca do Maranhão (São José do Tocantins), voltando novamente a Jaraguá. 
Anos e anos se passavam para que algo relativo ao cível fosse objeto de apre-
ciação por parte do judiciário. As questões criminais, quando provocadas, 
resolviam-se através de acordos, em que as demais autoridades (delegado, juiz 
distrital e vigário) se prestavam como conselheiros. O juiz, naqueles confins, 
era mais um mestre, um prático como Salomão. O papel de sentenciar dava-se 
uma vez na vida e outra na morte. A vinculação do termo de Pilar era apenas 
para se estabelecer uma questão de competência.

A mescla de experiências advindas da fala de seu Luciano, informante 3 de Pilar de 

Goiás, também é explorada em outro recorte, logo a seguir. Ele conta, sob a ótica das lembranças 

de infância, uma Pilar que já existiu.

eu lembro de Pilar assim em fracasso, em decadênça, municipi de Itapaci. Em 
quarenta e sete que nóis mudamo praquí, era municipi de Itapaci. Essa água 
do chafarize, ela curria Itapaci. Essa água do chafarize, ela curria de rua abaxo 
e descia lá onde qué a porta do ex prefeito [...] descia no mei da rua, o carça-
mento era assim, então água descia no mei da rua, cada um fazia usn poçim 
na sua porta, lavava as mãos [...] ia fazê sete anu em outubro, minha vó me 
levo pra Santana, Pilar naquele tempo, as estrada era uma dificuldade, então 
nói morava na saída de Uruaçu, desceno pro norte, chama Passatrês, então 
caminhão passava na nossa porta, levava um méis pra i lá em Porto Nacional e 
voltá, porque era atolero, não tinha asfalto, não tinha nada. Naquele tempo não 
existia, Porangatu era cidade descoberta, Amaroleite acabô, tem Mara Rosa e 
o Pêxe, mas esses nome dessas cidade já mudô tudo. Descoberto é Porangatu 
[...] passava por dentro aqui, pelos Gerais, passano por tribo de índios, meu 
avô contava pra mim, né?

Bosi (1998) deduz que, quando alguém narra, aponta uma visão sobre o passado, mesmo 

que o contador não tenha consciência de que está criando e pense que somente conta conforme o 

ocorrido. Nessa produção entram seus valores, anseios, medos e, também, outras vozes, pois todo 

texto é polifônico, lembrando uma expressão de Bakhtin (2005). Assim, as histórias são atraves-

sadas pela ideologia e subjetivação da experiência de quem as narra.

Castro (op. cit.) resgata esta ideia e presenteia Pilar quando convoca o testemunho de 

Raymundo José da Cunha Mattos:8 “numa terça-feira, trinta de setembro de mil oitocentos e vinte e 

8 Em 1823, era comandante supremo das armas na Província de Goiás. Eleito deputado por duas vezes. Documentou 
sua passagem por terras goianas, por meio de duas obras: Chorografia Histórica da Província de Goyaz e Itinerário 
do Rio de Janeiro ao Pará e Maranhão pelas províncias de Minas Gerais e Goiaz, a última em dois volumes.
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três [...]” (op. cit., p. 45). Nele, o brigadeiro, “português de nascimento, mas goiano de coração”, 

descreve o que vê, sente e como percebe a região (MATTOS apud CASTRO, 1996, p. 46-48).

A estrada fica por baixo do arqueducto e, passando este, encontra-se um dos 
mais ásperos terrenos que tenho transitado: He um tombadouro ou despenha-
deiro quase a prumo que consta de vários ramos de montanhas que chegam 
perto do Arraial de Pilar... Em diversos lugares que hoje atravessei encontrão-se 
grandes edifícios demolidos que foram engenhos d’assucar, os quaes servem 
unicamente de testemunho da antiga opulência, e da presente miséria dos 
habitantes do Distrito de Pilar. [...] Há vinte anos existião aqui 9.000 escravos: 
no dia de hoje a população geral do Districto anda por 3.000 almas... Vejo a 
maior parte da gente com más cores. [...] He para lamentar a decadência em 
que se acha este arraial, cujos habitantes, são tão pobres, e tem tanta falta de 
numerário, que se servem de fios d’algodão para fazerem as compras miúdas. 
[...] Na Igreja Matriz do Pilar, diz-se em todas as sextas-feiras humma Missa 
rezada na Capella do Senhor dos Passos; e durante Ella o povo canta vários 
hynnos da Paixão de Jesus Christo acompanhados de musica instrumental.

 Por meio desses pequenos trechos, percebe-se que a realidade linguística brasileira está 

perpassada pelas marcas colonizadoras dos diversos tipos de contatos culturais que ocorreram 

ao longo da história da ocupação territorial de Pilar de Goiás. Percebem-se outras culturas 

dentro da memória toponímica dessa cidade. Os relatos contêm registros correspondentes às 

características culturais, religiosas, políticas, geográficas e econômicas desta região. 

Quando refizemos a análise de alguns dados dos informantes pilarenses, detectamos que 

o processo de nomeação de Pilar sofreu muitas e variadas influências. Muitas delas propor-

cionam o surgimento de uma Toponímia rica culturalmente, desde a influência do índio, o 

primeiro habitante, como também do colonizador português. Do bandeirante desbravador e do 

negro escravizado. Do garimpeiro e do padre. Do político e do coronel.

A memória toponímica de Pilar, na visão dos informantes da pesquisa, pode ser recons-

truída pela composição de vários caminhos e olhares. Postula-se, aqui, que se trata de narra-

tiva oral não ficcional. Ainda que para o ouvinte/leitor às vezes pareça evidente a presença de 

elementos ficcionais, os relatos não se assumem como tal, apresentando-se como um relato de 

fatos vividos ou testemunhados por eles.

 Tem-se, também, outro aspecto que importa: os relatos não são anônimos nem coletivos, 

pois quem conta é seu ‘autor’. Quando o fato que o originou não foi vivido ou testemunhado, 

é dada a referência: diz-se quem contou; ainda que a memória popular não tenha formalidades 

autorais, um mínimo de indicações registra a origem do relato. O lugar do acontecimento é sempre 

mencionado. Assim como o lugar da ocorrência, o tempo é referido e se situa na memória. Outro 

elemento sempre presente neste tipo de relato é a idade de quem narra o causo. Geralmente ela é 

mencionada sem que se pergunte, pois, nas conversas sobre fatos passados, a maioria dos infor-

mantes se situa a partir de uma data ou ano; daí, infere-se a sua idade precisa ou aproximada.
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 Logo, tivemos de localizar os depoimentos no tempo e no espaço. Os dados fizeram 

parte de uma conversa demorada, ligavam-se aos assuntos tratados na interlocução, serviram 

como argumento, corroboração, exercício de memória. Assim, são os assuntos conversados os 

responsáveis por sua aparição.

 Em um desses relatos, importantes fatos históricos vieram à tona:

a portuguesa foi na África, naquele tempo ês finacioaro, tinha cumerço de 
escravo, né? Comprava, ela comprô, ela era rica no Portugal, sortera, num 
tinha marido, num tinha ninguém, acho que nem descendente dela, foi na 
África, comprô cinco mil escravo. Chegô aqui, ela colocô êze, cada ua tribo 
de escravo, mil escravo ni cada fazenda, ês tocava roça, otos buscava sal em 
Porto Nacional nas costa [...] buscava em Pirinopi, cada um preto, ela punha 
dois nêgo na estrada daqui pá Porto Nacional di a pé. Lá ês pegava quarenta 
quilo de sal, naquele tempo o sal num era muído, era em pedra, forrava cum 
côro de cabrito, sei lá cum que forro, punha nas costas, escravo `s veis morria 
na estrada, a cumida deis, dizia eis [...] trelava em cima das costa, quando dava 
hora de durmi, descansá um poço, eles ia cumê mio igual burro.

Como citamos anteriormente, o estudo dos nomes demonstra ligações com a história do 

lugar e impulsiona a reconstrução da identidade dos moradores, uma vez que pelas narrativas 

orais nossos entrevistadores recuperaram tradições, deram sentido às experiências cotidianas, 

além de resgatar regras, valores e maneiras de compreender o mundo. Daí, a importância de 

dedicar um sub-capítulo às implicações da Toponímia nessa pesquisa de campo.
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A valorização de fontes orais como meio de se escrever História ou realizar pesquisa 

científica não é fenômeno recente, já demonstrava a frase do historiador grego Heródoto, autor 

daquele que é considerado o primeiro trabalho histórico da civilização ocidental. Grosso modo, 

o uso destas fontes se ocupa em conhecer e aprofundar conhecimentos sobre determinada 

realidade obtidos através de conversas com pessoas, relatos orais que, ao focalizarem suas 

lembranças pessoais, constroem também uma dinâmica de funcionamento de várias etapas de 

suas vidas, além de revelarem aspectos interessantes da sua forma de falar.

Como aponta Ferrarotti9 (1993)

cada vida individual, todas as vidas individuais, são documentos de uma ampla 
humanidade com suas descontinuidades históricas. O fio que conecta esses cole-
tivos mosaicos biográficos singulares ou coletivos, em suas diferentes perspec-
tivas, é a articulação do tempo recolhida em seu duplo aspecto da experiência 
individual e coletiva, dos momentos que se integram reciprocamente. (op.cit p. 
183)

Importa ressaltar que este trabalho, por se ater à linguagem expressiva, portanto, às falas, 

se ancora em uma perspectiva de entender a linguagem como processo dinâmico, logo, corro-

boramos o conceito de língua proposto por Bakhtin (1999). Para o filósofo russo, a língua é um 

instrumento de comunicação que se encontra à disposição dos indivíduos que as utilizam com 

determinada intenção comunicativa, ocupando lugar de interação no processo de linguagem, ou 

seja, ela existe para comunicação e não há este processo sem uma população, nem língua que 

não seja usada em atos de interação comunicativa.

Referimos a seguir outras considerações relevantes que coordenaram a exploração dos 

nossos dados orais: (i) nenhuma língua é uniforme e a variação é-lhe inerente; (ii) a mudança 

linguística passa pelo jogo entre variantes concorrentes, daí que rejeitar a variação seria eliminar 

uma componente essencial para a compreensão da mudança; (iii) há fatores intralinguísticos, 

estruturais e funcionais que se projetam na concepção de que na sincronia se combinam estabi-

lidade e movimento, em outras palavras, todas sincronias são dinâmicas, variando, contudo, os 

ritmos de mudança; (iv) a língua é constantemente plasmada pelos usos que são eles próprios o 

reflexo do real histórico e social, além de variar ao longo do tempo.

Tais descrições, por outro lado, interferem nos conceitos de esquema, norma e uso e 

ecoam nas reflexões de Saussure (1995 [1916]). O sistema corresponderia à langue, enquanto 

o uso corresponderia à parole. O que há de inovador nessa nova abordagem é a ideia de norma, 

que necessariamente depende do uso.

9 Cada vida individual, todas las vidas individuales, son documentos de una humanidad más amplia con sus 
discontinuidades históricas. El hilo que une estos mosaicos biográficos, singulares o colectivos, en suas diferentes 
perspectivas, es la articulacion del tiempo recogida en su doble aspecto de experiência individual y colectiva, de 
los momentos que se integran reciprocamente (p.183)
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