
1.  Graduada em Licenciatura Plena em Geografia – Universidade Estadual de Goiás - GO; Pós-Graduada em 
Docência no Ensino Superior – Faculdade João Calvino – BA; Mestre em Ciências da Educação – 
Universidade Tecnológica Intercontinental – PY. Professora efetiva  do Estado de Mato Grosso lotada no 
município de Canarana. 
 
 

A PEREGRINAÇÃO AO MORRO AGUDO NO MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO DE 

GOIÁS, NA TEIA DO TEMPO E ESPAÇO ENTRE O SAGRADO E O PROFANO 

 

                                                          Área temática: População, gênero e identidade   

 

Autora: Ma. Lara Regina Nunes de Oliveira¹ 

larareginageo@hotmail.com 

RESUMO 

Realizamos uma pesquisa qualitativa, descritiva, etnográfica do tipo fenomenológica, um estudo de 

caso. O principal objetivo foi descrever a trajetória das famílias que vieram de outras localidades do 

estado de Goiás e também de Minas Gerais bem como as transformações socioespaciais que 

ocorreram a partir do povoamento de Morro Agudo de Goiás. Para tanto realizamos entrevistas no 

período de julho de 2008 a dezembro de 2012 no intuito de: conhecer o processo histórico 

migratório que deu origem ao povoamento da região de Morro Agudo de Goiás, identificar as 

produções culturais existentes em tempos pretéritos e atuais neste município, analisar as 

transformações que ocorreram a partir da peregrinação ao Morro Agudo na Semana Santa, saber os 

fatores que levaram a peregrinação ao Morro Agudo na Semana Santa e, conhecer a possível 

relação entre o sagrado e o profano - identificados nas peregrinações ao Morro Agudo na Semana 

Santa. Ao todo entrevistamos 516 pessoas. Constamos que houve muitas mudanças sociais, 

culturais, econômica, políticas e principalmente religiosa nesse município durante os anos de sua 

existência e de seu desenvolvimento. Deparamos-nos com a demonstração de fé, esperança, 

perseverança, e acima de tudo muita saudade que a maioria dos entrevistados dizia sentir dos 

tempos mais antigos. 

 

Palavras chaves: Fé, Peregrinação, Profano, Sagrado, Transformações. 

 

 

Considerações Iniciais 

 

Trabalhar com a temática cultura é algo complexo, fantástico e instigante, 

principalmente quando pesquisa sobre a cultura de um povo, e esse está tão perto de nós. Com essa 

discussão, em forma de artigo, numa breve abordagem teórica, pretende-se mostrar, com base em 

alguns autores que discutem questões culturais e territoriais evidenciar a problemática do processo 

de transformação que a peregrinação ao morro agudo na Sexta-Feira da Paixão sofreu ao longo dos 

anos. 

Desde seu início, a história do povo de Morro Agudo de Goiás é uma história de fé, não 

será julgado e nem analisado se isso é certo ou errado, pois a fé em si é uma coisa abstrata, uma 
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prática cultural só existe ou persiste na medida em que tem significado para as pessoas que a 

vivenciam. 

 

A chegada das primeiras famílias ao município de Morro Agudo de Goiás e a peregrinação ao  

morro agudo entre o sagrado e o profano 

Morro Agudo de Goiás (ver figura 1) surgiu em junho de 1950, por iniciativa do Sr. 

Sinval de Souza Ramos e sua esposa Evangelina  que  saíram de Pirenópolis-GO  para  começar 

uma nova vida em outra localidade, como podemos perceber na fala da filha do casal a Senhora 

Maria de Souza Ramos (2008): 

 

Meu pai ficou sabendo dessa terra aqui, disseram que era muito boa, aí ele 

comprou. Nois viemo de carro-de-boi de Pirinópes. Quando nois chego 

aqui plantamo um cafezal. Com o passar dos meses mais famia ia 

chegando, eles vinha das Minas Gerais. Meu pai foi dano terra pra esse 

povo que chegava e foi assim que começou a pequena Sinvalina.  

 

Desta forma seu primeiro nome foi Sinvalina, em homenagem aos seus idealizadores.  O 

desenvolvimento da pequena currutela - termo usado pelos moradores - veio de forma lenta, tudo 

era muito simples, as poucas pessoas que nessa localidade viviam, estavam sempre com medo, era 

um local muito violento pois, aconteciam vários assassinatos, haviam os pistoleiros que matavam 

moradores e estes eram a mando dos grandes proprietários de terras da região.  

Com o passar do tempo e a chegada de novas famílias, a vila se desenvolvia abrindo 

portas para o progresso no meio do cerrado em pleno  Vale do São Patrício. Bauman, (2003), define 

a comunidade como sendo um lugar “cálido”, confortável e aconchegante, é como um teto sob o 

qual nos abrigamos da chuva pesada, como uma lareira diante da qual esquentamos a mão num dia 

gelado.  

Começaram a chegar nessa comunidade algumas missões, numa dessas, no dia 22 de 

agosto  de 1960, Frei Cristóvão e Padre. Cosmark, tiveram a idéia de colocar no topo da serra do 

morro agudo - serra com aproximadamente 1.000 metros -  um cruzeiro ( ver figura 2 e 3 ), feito de 

dois troncos de madeira, pesando aproximadamente 50 kg cada um e mais ou menos seis metros de 

comprimento, o qual foi levado por cerca de duzentos homens, que subiram em procissão, até o 

cume do morro, pois era o ponto mais alto da região, e poderia  ser visto por todos e  “a  partir de 22 

de agosto de 1960, o distrito de Sinvalina passou a se chamar Cruzelândia”. De acordo com a 

discussão Rosendahl, (2002 p.27) nos mostra o significado da cruz para os católicos: 

 

A cruz de madeira se revela para o cristão como sagrada e aponta para uma 

realidade sobrenatural, para algo que não está ali. Aparentemente, ela  

continuará de madeira, apesar de representar outra coisa que 

simbolicamente contém. Há uma aptidão do homem em reconhecer o 
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Sagrado, como que uma disponibilidade ao divino. O homem religioso 

busca um poder transcendente que o Sagrado contém. 

 

FIGURA 1. Localização do município de Morro Agudo de Goiás 

 

Fonte: Wikipédia 

 

 FIGURA 2. Foto aérea do “morro agudo” 

  

Fonte – ARRUDA, Jamiro. Stúdio JD. 2007. 
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FIGURA 3. Cruzeiro localizado no cume do Morro Agudo 

 

 Fonte: OLIVEIRA, Lara Regina Nunes de; AMARAL, Poliana Rodrigues, 2008. 

 

Desde sua existência, a pequena Sinvalina adotara a cruz  para demarcar seu local como 

sendo católico. Também foi colocado depois de muitos anos um cruzeiro no cemitério, para 

expressar a fé daqueles que não sabiam onde seus entes haviam sido enterrados. Assim acendia-se 

uma vela no cruzeiro e a oferecia para a pessoa que queria. Até os dias atuais, ainda existe este 

cruzeiro no cemitério, que teve que ser mudado de lugar, pois o local onde enterravam as pessoas já 

não comportava mais. 

Em janeiro de 1989 ocorreu sua emancipação política deixando de pertencer ao 

município de Rubiataba e, novamente seu nome foi trocado passando a se chamar “Morro Agudo de 

Goiás” nome que deu origem em homenagem ao morro existente em sua localidade, fato que fez 

com que muitas pessoas não aprovassem esse novo nome, principalmente os católicos como 

demonstra o Padre Vanildo Fernandes da Mota (2008): 

 

Eu acompanhei com meus pais o desenvolvimento de Cruzelândia e os 

anseios para a emancipação daquela comunidade, a qual passou a se 

chamar Morro Agudo de Goiás, mas eu prefiro o nome de Cruzelândia, 

pois para mim que tenho essa característica religiosa desde pequeno é mais 

significativo, pois o significado do próprio nome é “terra da cruz”. 
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Foi a partir dessa emancipação que o município começou a se desenvolver, antes quando 

Cruzelândia era distrito de Rubiataba havia certo descaso pelos governantes visto que está 

localidade não trazia nenhum beneficio econômico para o município. Com esse novo estágio na 

vida da pequena “currutela”, foram eleitos prefeitos e vereadores começando um novo caminho: o 

caminho ao desenvolvimento. 

O morro existente tem uma importância muito grande para os moradores, além de 

oferecer uma beleza natural serviu de entretenimento para algumas pessoas que vieram residir nessa 

localidade. Não se sabe ao certo quando iniciou essa peregrinação, sabe-se que a faziam sem data 

determinada, servindo como um lazer para a juventude da época, que não dispunham de nenhum 

tipo de entretenimento. Segundo depoimento da Senhora Miguelita (2008) moradora do município, 

pode-se observar o seguinte: “Nóis ia subindo, divertindo, namorano, subia direto, num tinha data 

marcada, quando nóis quiria, chamava aquele tanto de gente, ia lá. Nóis num tinha nada pra faze né, 

então nóis juntava todo mundo e ia, era tão bão”. A partir desse depoimento, podemos perceber que 

o morro existente serviu de diversão para as pessoas principalmente para os jovens, diante disso, 

pode ser percebido nessa escalada uma manifestação cultural. 

De acordo com pesquisas, foi possível perceber que a peregrinação ao morro agudo 

sofreu algumas transformações ao longo do tempo. Em tempos mais antigos essas escaladas eram 

feitas pelo ato religioso e pela fé, pois, os fiéis acreditavam que ali era um lugar sagrado e hoje, essa 

escalada é feita  mais  por aventuras do que pelo ato religioso. 

Em tempos passados as pessoas tinham mais fé ao escalar o morro principalmente para 

os católicos como nos conta o Padre Vanildo Fernandes da Mota: “Eu como jovem acompanhei ali 

os sacerdotes em especial o Padre Roberto que não conseguia escalar o morro. Ele ia até o pé e nós 

jovens continuávamos até chegar ao pé da cruz”. E assim, a cada ano mais pessoas vinham para o 

município fazer essa peregrinação, muitos pela fé e já outros simplesmente pela curiosidade. ( ver 

figura 4) 

FIGURA 4. Pessoas iniciando a peregrinação ao Morro Agudo 
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Fonte: REIS, Jorcelita Bento dos (2008). 

Ao longo da história da humanidade, o homem vem se perguntando sobre si e outras 

coisas, que não pode explicar, na tentativa de buscar e explicar as suas aspirações e anseios, pois 

este sendo um ser racional que pensa e constrói, faz adaptações também em seu meio para 

sobreviver. Isso o diferencia dos animais que se ajustam ao ambiente que lhes é determinado, sendo 

assim, o homem ao imaginar e construir a cultura procura fazer com que o mundo seja adequado a 

ele, e não ele ao mundo, isto é, edificam casas maiores com jardins, praças, edifícios, formando-se 

meios utilizados pelo indivíduo para facilitar e dar sentido a sua vida. 

Mas, há objetivos que são alcançados, enquanto outros ficam só no imaginário ou no 

poder da palavra. Sendo assim, a partir do seu falhar como construtor, pois para que seja edificada 

uma determinada cultura, o homem precisa de um guia, sendo que não há cultura sem educação, a 

partir daí o homem se transfere para a esfera dos símbolos.  

A religião é construída através desses símbolos que irão dar rumo á vida humana, ou 

seja, onde se depositam suas esperanças e incertezas, daí se criam objetos e lugares onde cada um, 

com sua fé, os transformam em algo sagrado. 

O sagrado deve ser entendido como uma força coletiva. Ele se distingue da religião, 

embora seja sua própria fonte. O sagrado é uma força genérica, universal, e a religião, um corpus 

específico de práticas e crenças que variam de uma sociedade para outra. A idéia de sagrado 

determina toda forma de representação. Enquanto, categoria do conhecimento, a dualidade 

sagrado/profano está na base de todas as classificações. Assim reflete Montero (s/d. p.73):  

 

As coisas tidas como mais importantes para a vida coletiva são 

consideradas sagradas. No limite da própria sociedade é sagrada, e tudo 

aquilo que a ameaça profano. Essa afirmação dos valores coletivos 

embutida na categoria de sagrado faz com que toda classificação, ao 

reproduzir essa dualidade, reafirme as hierarquias e valores inerentes à 

organização social do grupo.  

 

Ele é um valor especial, ligado ao transcendente, que invade algo e lhe confere um novo 

significado. Qualquer objeto pode se tornar sagrado, lugar, tempo ou pessoa que possa adquirir um 

significado especial, sem perder seu valor original. Por exemplo, santuários, templos, domingos 

festivos, alimentos, como água, pão e vinho, pessoas, como sacerdotes, pastores e pajé. 

A criatura ou o homem religioso para conseguir alcançar a localidade sagrada, precisa de 

um guia que irá orientá-la a se fixar sempre no centrípeto, que se tornará para ele um lugar seguro, 

construído com o intuito de ficar mais próximo de Deus. Esse universo para muitos é a vinculação 

entre a terra e o céu, considerados pelo homem um ambiente sacralizado, que vai distanciá-lo de 

uma área que para ele não tem propósito, onde o que os aparta é simplesmente uma porta, que ao 

trampô-la, permita-o participar de um mundo fora de sua realidade. Por conseguinte o espaço é um 

campo de forças e de valores que eleva o homem religioso acima de si mesmo, que o transporta 

para um meio distinto daquele no qual transcorre sua existência. Assim, Rosendahl (2001, p. 48) 

nos reflete a cerca da identidade religiosa: 
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A identidade religiosa está relacionada a uma determinada temporalidade e 

espacialidade. Neste contexto, perpassa o reconhecimento da instituição 

religiosa. O conceito não necessariamente institucional da opção religiosa. 

Já o conceito de identidade se refere a uma imagem institucional 

necessária. Demonstra a materialidade da religião e a representação pelo 

qual  o individuo se identifica. 

 

O homem com sua crença recorre a um poder transcendente que o sagrado contém. A 

igreja não é somente o lugar que se reúnem os fiéis, mas o recinto protegido das influências dos 

meios não sagrados, já o mundo não-sacralizado não consegue extinguir completamente a religião, 

ou seja, a partir de sua participação nesse novo espaço o indivíduo ainda conserva sua crença em 

algo superior e divino. 

Para sacralizar ou dessacralizar o mundo, depende da escolha do homem em recriar 

sempre a cosmogonia, tomando como referência a mais pura realidade, um mundo na sua origem, a 

criação Divina, para esse homem religioso essa premissa é essencial, pois este anseia estar o 

máximo de tempo possível perto do sagrado. Para esse homem viver no sagrado, constitui-se uma 

maneira de distinguir-se daquele que vive num espaço oposto ao seu, ou seja, do homem não 

religioso. O mundo profano para o primeiro significa escuridão absoluta, em outras palavras, o 

“inferno”.  

Isso fica reforçado nos momentos em que o homem procura o lugar para sua realização do 

sagrado, restando ao profano os demais lugares em que aquele não se faz presente. No interior de 

um recinto sagrado, como uma igreja, o profano distancia-se, como já afirmado por Mircea (2000, 

p.108): “O “profano” é o oposto do sagrado, permanece em todos os  ambientes, tudo é profano até 

que mostre o contrário, ou melhor, até que se destaque um lugar “não homogêneo”, sendo o 

“santuário” o máximo da hierofania”. Em qualquer contexto, o sagrado é o ápice da concepção do 

laço que une o transcendente a este mundo de forma a torná-lo santificado e, portanto real ou 

significativo.    

Com a Semana Santa iniciou-se uma peregrinação na Sexta-Feira da Paixão, onde eram 

feitas procissões e missas  que se iniciava na Igreja Matriz e iam até o topo do morro onde está 

localizado o cruzeiro (ver figura 5). Os católicos acreditavam que o que pediam com fé aos pés da 

cruz os desejos eram realizados como podemos notar no depoimento do senhor José de Jesus 

Campos: 

 

O motivo que me levou a subir foi à fé que tenho em Deus. Queria  saber 

como era o topo e ver se tinha mesmo cruzeiro me motivaram subir. O que 

significou a escalada do morro para minha pessoa foi  a superação, por ser 

portador de deficiência física, tenho apenas uma perna, mais a deficiência 

nunca me impediu de fazer nada  e por isso escalei este morro quatro vezes. 
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A maior parte dessas pessoas vinham com o propósito de fazer uma promessa, pois 

sabiam que os desejos poderiam ser realizados. Muitos deles deficiente e idosos conseguiam superar 

os obstáculos da escalada, entre o cansaço e o suor buscavam forças para chegar até o final. 

Podemos perceber também que muitos seguem esse ritual como uma cultura deixado pelos próprios 

pais, como pode-se notar no depoimento de Eloenia Mota que mora  atualmente na cidade de 

Rubiataba –GO, a qual Morro Agudo de Goiás era distrito: “Na sexta feira da paixão de Jesus 

Cristo, minha família e eu temos o costume de irmos ate o topo do morro de nossa cidade, uns vão 

todo ano outros não”.  

Podemos ver nessa fala que muitas pessoas fazem essa escalada trazem de família essa 

tradição e que não querem quebrar essa manifestação cultural. Para ela que  já trabalhou na Igreja 

Católica com a juventude, durante seu trabalho coordenou a peregrinação ao morro agudo no ano de  

2004, e deixou registrado sua experiência: 

 

A minha experiência de subir neste morro foi maravilhosa. Não tive 

nenhum pedido especial, nem mesmo subi lá por curiosidade somente. Foi 

em 2004, estava  engajada no grupo de jovens e preparamos uma escalada 

em jejum por penitência, propriamente  em jejum total, sem água, sem 

comida.  

 

FIGURA 5. Grupo de Jovens rezando próximo à cruz  

 

Fonte: REIS, Jorcelita Bento dos (2004). 

Não somente os católicos acreditavam que aquela localidade era sagrada. Protestantes 

também faziam este percurso para fazer suas orações e realizar alguns cultos. Essas peregrinações 

dos protestantes não tinham uma data específica, ela só não acontecia durante a Semana Santa, pois 
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esta era destinada aos fiéis católicos. Além disso, muitos protestantes faziam uma peregrinação ou 

uma campanha durante meses em nome da fé como nos mostra o senhor Jorge Inácio de Oliveira: 

“Sou evangélico e tenho pra mim o morro agudo como um lugar sagrado. Escalei o morro uma vez 

por semana durante 1 ano. Fazia orações, era uma campanha”. 

               Podemos perceber que não só os católicos acreditam que esse morro é um lugar sagrado, 

os evangélicos também acreditam nisso e que muitos acreditam estar mais próximo de Deus quando 

estão ali para rezar, orar e agradecer a Ele. 

Muitos autores mostram que o homem religioso é o homem sagrado, aquele que segue 

uma religião e adora um certo deus, assim, Rosendahl ( s/d. p.23), também faz uma colocação a 

respeito do homem profano: “Mesmo o homem não religioso, denominado como homem profano, 

queira ou não, descende do homem religioso e conserva ainda vestígios de seu comportamento”. 

As pessoas vêm até mesmo de outros estados simplesmente para farrear, estando assim 

nesse caso o sagrado totalmente ligado ao profano, pois o que foi criado como sagrado e que é 

sagrado para muitas pessoas se torna profano ao longo do trajeto, podendo depois se tornar sagrado 

e voltar a ser profano como comenta Eliade (2001 p. 27), que também trata essa questão de 

vestígios que o sagrado deixa no homem profano: 

 

É preciso acrescentar que uma tal existência profano jamais se encontra no 

estado puro. Seja qual for o grau de dessacralização do mundo a que tenha 

chegado, o homem que optou por uma vida profana não consegue abolir o 

comportamento religioso. 

 

Contudo, nessa experiência do profano, ainda intervém valores que, de algum modo, 

lembram a não-homogeneidade específica da experiência religiosa no espaço. Em relação ao espaço 

profano, muita das vezes estamos em locais profanos ou momentos profanos, mas, pelo fato de ser 

um local único ou um momento  único, ele se torna um lugar sagrado pois ele trouxe uma realidade 

diferente daquela de que participa de seu cotidiano. 

Assim, podemos perceber nas colocações de Rosendahl e Eliade que, o homem profano 

sempre carregará um pouco do sagrado mesmo que não tenha participado ativamente de certa 

religião ou se participou em um determinado tempo, seja por um espaço de tempo curto ou longo, 

não conseguirá abolir de seu imaginário as experiências diante do sagrado. Também, quando se 

refere ao local profano podemos enxergar uma  aproximação do espaço sagrado do profano, que por 

muita das vezes um lugar mesmo sendo profano poderá ser um lugar sagrado pelo  que ele 

representou, fazendo marcar o  imaginário das pessoas. 

De acordo com nossas pesquisas percebemos que a maioria das pessoas que fazem essa 

peregrinação, vão até aquele local para observar a natureza e se divertir. Percebemos que aquele 

símbolo que é o morro tem para os católicos, para muitos não tem simbologia alguma, é apenas um 

morro como nos conta  Eucladiézio João Inácio Rodrigues: “Sempre morei nesse município e essa 

escalada na sexta-feira da paixão é muito famosa. Fui por curiosidade e incentivo de amigos, senti 

alívio quando cheguei lá em cima, estava muito cansado.” 
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Embora, muitas pessoas sabem que para os cristãos católicos é um lugar sagrado mas 

não se exitam em praticar coisas profanas como bebedeiras. Essas escaladas acontecem nas 

primeiras horas do dia pela 1h da manhã, levam rádio e muita bebida alcoólica (ver figura 6), ficam 

gritando e farreando, como relata Juliana Lima Araújo: “Eu escalo o morro pra fazer farra, beber e 

cantar, somente isso.”  

FIGURA 6. Pessoas com bebida alcoólica 

 

Fonte: OLIVEIRA, Lara Regina Nunes de; AMARAL, Poliana Rodrigues, 2008. 

 

De acordo com as pesquisas e entrevistas com os católicos, principalmente com o Padre 

Sebastião Romário, que é o atual responsável pela Igreja Católica disse que  não irá mais abençoar a 

peregrinação  na Sexta-Feira Santa:  

 

No ano que vem eu não abençôo mais. Não tem um sentido abençoar 

aquelas pessoas que vai estar ali para fazer bagunça, essas pessoas sabem 

que ali é um lugar santo e que é falta de respeito com a Igreja aquele 

escândalo. Eu ainda quero mudar a data para que nós possamos subir e 

rezar lá em cima sem que outras pessoas possam nos incomodar. 

 

Notamos a contrariedade de uma pessoa que acredita que aquele lugar é um lugar 

abençoado e que não gostaria de ver as pessoas naquele lugar somente para farrear. Foi percebido 

também que ao longo dos anos muitas pessoas estão deixando de escalar o morro para fazer 

penitências, rezar, praticar um ato sagrado e vão simplesmente para se divertirem.  

A Semana Santa no ano de 2008 contou com um pequeno número de fieis, tanto na 

peregrinação quanto nas procissões. A peregrinação já não tinha um caráter tão religioso. A maioria 

jovens que estavam ali  era por entretenimento, com bebidas alcoólicas e até som automotivo 

próximo ao morro. Um lugar sagrado que estava se tornando profano. Poucos eram os que faziam 
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suas preces próximas ao cruzeiro e alguns achavam que o cruzeiro era um monumento qualquer. 

Para estes, aquele momento era de farra e diversão. O Padre Sebastião Romário que era o pároco do 

município disse que não iria mais abençoar a peregrinação porque as pessoas não estavam 

respeitando a Fé e a religiosidade dos cristãos católicos.  

Os turistas não sabem qual é verdadeira razão de aquela peregrinação estar sendo 

realizada, por isso muitos só fazem por entretenimento. O Padre Sebastião Romário pensou em até 

mudar a data da peregrinação para que não haja a mistura entre o sagrado e o profano. Mas se essa 

mudança fosse realizada haveria a quebra da cultura do povo desse município.  

Durante a pesquisa de campo que teve a duração de 5 anos, 416 pessoas de diferentes 

faixa etárias responderam um questionário com as seguintes perguntas: 

1. Qual é o motivo pelo qual você faz essa peregrinação ao morro agudo na Semana 

Santa? O resultado foi: 40 a 50 anos - pelo ato de Fé; 25 a 40 anos – pelo ato de fé e entretenimento; 

15 a 25 anos – pelo entretenimento. Vejamos este resultado no gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO 1: Motivo da peregrinação em Morro Agudo de Goiás 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2008 a 2012). 

 

Conforme o gráfico acima temos que 48% dos sujeitos entrevistados fazem a 

peregrinação por “ato de fé”, enquanto 31% o fazem por “fé e entretenimento” e 21% o fazem 

somente por entretenimento. 

2. Você acredita que a peregrinação pelo ato de Fé possa se tornar extinta? 

GRÁFICO 2: Extinção da peregrinação 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2008 a 2012). 

O gráfico acima nos permite confirmar que 79%dos entrevistados acreditam que a 

peregrinação pelo ato de fé possa se tornar extinta, e, 21% não têm a mesma opinião. 

A partir dos dados da coleta, pode ser percebido que as pessoas mais velhas fazem a 

peregrinação pelo ato de fé e as mais novas por entretenimento. Essa diferença pode estar ocorrendo 

pelo fato de não haver uma educação cultural sobre essa peregrinação no município, e alguns pais já 

não passam para os filhos essa identidade cultural. Diante disso, percebemos que a maioria dos 

entrevistados acredita que será extinta essa peregrinação pelo ato sagrado e que será apenas pelo 

profano. Isso evidencia a perca da identidade cultural dessa localidade. 

Contudo, essa pesquisa foi de suma importância para o município de Morro Agudo de 

Goiás, pois esta retratou desde a chegada da família do Sr. Sinval de Souza Ramos até a fase atual 

do município. Momentos de determinação e coragem de pessoas que ajudaram a construir uma 

cidade no Vale do São Patrício. Pessoas que construíram uma identidade cultural própria, uma 

peregrinação cheia de fé e coragem que está ameaçada pela perda cultural, pois essa cultura não está 

sendo passada de geração para geração e que futuramente será apenas uma história contada por 

alguns moradores. 

                                                              Considerações finais 

             Ao findar dessa discussão, que ao longo do texto, abordou transformações que ocorreu 

nesse município desde a chegada das primeiras famílias até essa localidade e principalmente as 

transformações  que vem ocorrendo na peregrinação ao morro agudo. 

O que se pode perceber é que, desde os primórdios da religiosidade, a fé e a 

hospitalidade exerce influência sobre a vida das pessoas, e essa influência perpassa décadas e 

décadas. Apesar de todas as mudanças ocorridas ficou evidente, que é essencial trabalhar a cultura 

de um povo, pois homem e cultura estão sempre interligados, pois ela acontece em todos os lugares 

e com todas as pessoas. 

    No aspecto metodológico, procurou-se desenvolver um trabalho de forma dialética 

sem fugir da visão fenomenológica, em busca do contraditório nessa situação, principalmente, a 

partir de um olhar geográfico, pertinentes aos caminhos percorridos pela geografia cultural. Por fim, 
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compreender que esse novo sistema teve sua origem, em um primeiro momento, na necessidade da 

prática religiosa e a sua transformação, situação esta, evidenciada nesse trabalho. 
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