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Resumo: O Catira em Quirinópolis tem na sua prática um conjunto de fatores que viabilizam 

sua peculiaridade por base na expressão cultural de sua localidade. Esse conjunto pode ser 

analisado sob os conceitos formados dentro da história cultural, e, mais especificamente, o 

que se encaixa sobre cultura popular, obedecendo a um amplo campo conceitual dentro da 

historiografia. Pretende-se, com essa pesquisa, conscientizar a população como um todo para 

a necessidade de “resgatar” a cultura popular regional de Quirinópolis por meio do Catira para 

que as futuras gerações possam conhecer e preservar suas raízes culturais. 

Metodologicamente, utilizar-se-á a pesquisa bibliográfica e relatos orais.  
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1.1Cultura popular: delimitando alguns conceitos 

 

Embora o Catira, não proporcione uma festa tão grandiosa como o carnaval, é 

perceptível nas cidades, grupos familiares que procuram cada vez mais perpetuar o “rito”, 

sendo assim, é necessário que se discuta a implicação da cultura brasileira, a representação 

dela e a compreensão de brasileiros e estrangeiros, o que seja cultura na realidade. 

A princípio, visto por uma visão antropológica Laraia (2009) diz que cultura seria 

uma série de junções entre características físicas, psicológicas e artísticas dos seres humanos. 

E que estes ao serem legitimados por um grupo se transformariam em práticas passadas de 

geração em geração. E ainda, tais práticas se transformariam na identidade de tal grupo. 
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E mais, a cultura evoca interesses multidisciplinares, sendo estudada em áreas como 

sociologia, antropologia e história. Em cada uma dessas áreas, é trabalhada a partir de 

distintos enfoques e usos. Tal realidade concerne ao próprio caráter transversal da cultura, que 

perpassa diferentes campos da vida cotidiana. Segundo Certeau, 

 

Elas circulam sem ser vistas, perceptivas somente por causa dos objetos que 
movimentam e fazem desaparecer. As práticas do consumo são fantasmas da 
sociedade que leva seu nome. Como os “espíritos” antigos, constituem o postulado 
multiforme e oculto da atividade produtora. (CERTEAU, 2008, p. 99). 
 

No caso brasileiro, esta evocação dos chamados “espíritos culturais” surgiu bem 

antes que historiadores renomados procurassem identificar e construir uma metodologia ímpar 

que pudesse analisar estas representações e que estas pudessem ainda ser determinantes para 

os grupos. 

Laraia (2009) defendeu que as pessoas de determinada cultura também 

“representam” suas interpretações do passado no presente em que vivem. Essas interpretações 

do passado podem comportar certa compreensão e vivência de sua história atravessada ou não 

por determinados mitos daquela cultura e suas concepções de tempo e de espaço. 

Ao se discutir as representações culturais faz-se necessário que se atente aos 

princípios – para que posteriormente possa se discutir o Catira como tal representação cultural 

– que possibilitam a construção da identidade de determinada sociedade. Têm-se, então quatro 

conceitos básicos: a expressão cultural, a legitimação e por meio desta legitimação a criação 

de uma identidade cultural e, por fim, a memória. Parte-se do princípio de que tais conceitos: 

memória e identidade estão amplamente ligadas à cultura em si. A este respeito Thompson diz 

que: 

Também um conjunto de diferentes recursos em que há sempre uma troca entre o 
escrito e oral, o dominante e o subordinado, a aldeia e a metrópole: é uma arena de 
elementos conflitivos que somente sob uma pressão imperiosa (...) assume a forma 
de um sistema. (THOMPSON, 1998, p. 17). 
 

A transmissão da culturalidade de um grupo proporciona a perpetualidade do povo 

que o legitima. É a tentativa de transformar pensamentos, sentimentos e sensações em algo 

material, que possa ser transmitido à comunidade em geral. 

Segundo Certeau, (2005) o processo de criação da cultura popular está diretamente 

ligado às práticas políticas cotidianas, aquelas regras pré estabelecidas socialmente, desde que 

legitimadas pelo cunho social. No caso do Catira o corpo também fala. 

 



Contudo, uma outra cultura suporá ainda uma repressão, mesmo se ela funda uma 
nova participação política. A linguagem instala-se nessa ambiguidade, entre aquilo 
que ela implica e aquilo que ela revela. Do acontecimento político, a própria ciência 
recebe seus objetos e sua forma, mas não a sua condição; ela não se reduza a ele. 
Sem dúvida, será sempre necessário um morto para que haja fala; mas ela falará da 
sua ausência ou da sua carência, e, explicá-la não se limita a apontar aquilo que a 
tornou possível em tal ou tal momento. Apoiada no dasaparecido cujo vestígio ela 
carrega, visando ao inexistente que ela promete sem dar, ela permanece o enigma da 
Esfinge. Entre as ações que simboliza, ela mantém o espaço problemático de uma 
interrogação. (CERTEAU, 2005, p. 82). 
 

A cultura não tem por finalidade ditar à sociedade aquilo que seja ideal ou a ser 

seguido, mas traduz a percepção de um grupo social ou até mesmo dentro do seio familiar as 

características ou percepções vividas em um passado que tem por finalidade a transformação 

destes fatos e/ou acontecimentos uma “memória viva”. 

O processo simbólico é uma das vertentes da pesquisa, em que se questiona por meio 

das imagens, dos relatos e da própria performance da dança o relacionamento e os fatores do 

tempo, dos processos vivenciados por cada um dos participantes do grupo de catireiros, e as 

representações “vivas” destes relatos para a mudança da vida de outros moradores, 

transformando-a em uma identidade social ligeiramente absorvida por eles. 

A diversificação simbólica traz à tona a criação de uma identidade, identidade esta 

que possibilita a “classificação” do modo de vida cultural e principalmente de representação 

simbólica, esta representação simbólica segundo Cuche2 está ligada ao tema da identidade, 

representa uma perene indagação do discurso. 

  Embora os indivíduos participem de forma diferente de sua cultura, conforme relata 

Laraia, 

A participação do indivíduo em sua cultura é sempre limitada; nenhuma pessoa é 
capaz de participar de todos os elementos de sua cultura. Este fato é tão verdadeiro 
nas sociedades complexas com um alto grau de especialização, quanto nas simples, 
onde a especialização refere-se apenas às determinadas pelas diferenças de sexo e de 
idade. (LARAIA, 1988, p. 80). 
 

Segundo a perspectiva de Laraia, percebe-se que há uma estruturação da identidade 

local por meio da junção de diferentes características sociais, pode-se considerar, portanto, 

que esta representação social nada mais é que uma denominação entre um patamar do 

conhecimento ligeiramente ligado ao caminho social estabelecido pelos próprios indivíduos, 

parte integrante e essencial, mas partilhado socialmente gerando a expressão, absorvendo as 

questões imponentes da vida cotidiana, isto porque a este campo simbólico se torna parte 
                                                           
2 Denys Cuche apresenta os debates e os empregos diversos da noção de cultura, em especial na sociologia e na 
antropologia. Apresenta respostas exatas a questões cuja complexidade e atualidade são atestadas pelo noticiário 
nacional e internacional. 
 



integrante na vida cotidiana do indivíduo, o que interfere em sua vida social e principalmente 

afetiva em pertinência ao meio em que vive e estabelece as ligações sociais. Por isso essas 

relações são embasadas de sentidos, sentidos estes ligados ao caráter afetivo e emocional de 

cada grupo social. 

Quando se traz como eixo central da discussão o Catira, tem-se por meio desta ação 

cultural a intenção do seio popular ou grupo familiar a preservação da memória. Halbwachs 

(2006) diz que é no contexto destas relações que construímos as nossas lembranças, 

lembranças estas que se tornam parte de uma conjuntura social, a partir dela é possível 

transcrevermos a história da sociedade. E por isso esta memória tem como função contribuir 

para a pertinência do grupo que tem um passado comum.  

Ou ainda, muitas vezes contidos em um indivíduo que estabelece suas próprias 

construções, em busca de um significado para a legitimação desta memória, assim são criados 

os símbolos, ou até mesmo pela imaginação simbólica, que possui a função de integrar e 

interagir com as aversões da sociedade ou de diferentes grupos. 

Nessa direção, a pesquisa tem como foco alinhar conceitos divergentes e 

convergentes que possibilitem interpretar e conhecer o universo em que se insere o Catira, ou 

seja, o mundo rural pensado e vivido dentro da construção sociopolítica e cultural da nação 

brasileira. Considerando também as diversidades e peculiaridades culturais de cada região e 

microrregião de Goiás e em particular do Município de Quirinópolis cenário da pesquisa. 

 

Os conceitos de “memória”, “tempo”, “devir”, “élan vital”, “energia”. [...] é análise 
de memórias de mulheres e homens idosos e que, portanto, pressupõem a existência 
de um estofo social da memória, tomado em si, independentemente do conceito 
filosófico mais geral que se possa ter na atividade mnêmica. (BOSI, 1994, p. 43). 
 

De acordo com Ecléa Bosi existem variadas formas de socialização da memória, 

entretanto, a autora considera a linguagem como a principal delas, pois a partir da linguagem 

é possível a aproximação e unificação de vivências, um emaranhado de experiências 

contextualizadas dentro de um espaço cultural único. A linguagem presente no Catira não está 

presente somente no ato da dança ou coreografia, mas também no contexto das reuniões, das 

letras, da melodia.  

Assim, comunga-se com a concepção de Ecléa Bosi, dando a importância destas 

estruturas familiares para o seio social como representações “verdadeiras”, grandes ícones da 

história local. O que para Bourdieu (1989), está representado nos mais diversos e íntimos 

modelos de representação social, como as linguagens, a religião e neste caso, a arte. 



Para compreender melhor o seio cultural, onde esta identidade foi construída, tem-se 

que analisar a figura individual do participante do Catira, sendo assim, precisou discutir o 

caboclo. O indivíduo nascido e criado na zona rural, tendo simples modos de vida, muitas 

vezes desligado dos avanços tecnológicos, buscando no recanto de seu lar e no seio familiar o 

aconchego e preservação dos seus pensamentos e memórias até o fim de seus dias.  

Os agentes que viveram e que construíram a vida na região da Pedra Lisa3, são 

pessoas que em sua maioria veio para o centro urbano e vivem saudosos do lugar vivido na 

infância, há outros que ainda relutam e tentam afirmar que não abandonarão seu lugar de 

outrora, embora a necessidade de abastecer seus sentimentos no lugar em que viveu e de 

quando em quando o fazem e que veem o Catira, bem como outras manifestações culturais e 

de fé uma forma de manter a sua história “viva”. 

Eles representam, ao mesmo tempo, o elo da identidade individual e coletiva. Os 

depoentes expoentes conseguem reconstituir o grupo a que pertenceram e uma identidade, 

neste momento em que se ativa a memória e os lugares da sociedade nos quais viveram. Além 

disso, pode-se dizer que memória social é aquela existente nas famílias, como em cada 

pessoa, nas pequenas cidades, nas praças, nas tradições e nas festas populares. Portanto, 

aquilo que julgávamos como singular é transformada e legitimada no plural. 

Sendo assim, a manifestação do Catira na região de Quirinópolis-Go, transforma-se 

em uma válvula de “escape” contra a determinação do capitalismo exorbitante, dando 

oportunidade as gerações atuais e futuras. 

 

1.2 A origem e o pioneirismo do Catira em Quirinópolis-Go 

 

Sabe-se que a diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma 

sociedade, entre os quais se pode citar: vestimenta, culinária, manifestações religiosas, 

tradições, entre outros aspectos. O Brasil, por conter um extenso território, apresenta 

diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre as suas regiões. 

O estudo e análise da cultura são relevantes considerando que ela representa as 

normas geralmente informais que orientam o comportamento dos membros da organização. 

Muitos aspectos da cultura organizacional são percebidos com facilidade e são denominados 
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formais e abertos, enquanto outros são de difícil percepção e são denominados aspectos 

informais e ocultos.  

Tal como um iceberg, os aspectos formais ficam na parte visível e envolvem as 

políticas e diretrizes, métodos e procedimentos, objetivos, estrutura e tecnologia adotada. Os 

aspectos informais envolvem as percepções, sentimentos, atitudes, valores e interações 

grupais. Surge então, a necessidade de se conhecer as raízes da cultura brasileira a fim de se 

buscar entender os traços que predominam nessa cultura e como eles influenciam nas 

organizações até os dias atuais. 

O estudo da cultura e de sua organização torna-se relevante porque permite conhecer, 

analisar e acompanhar a evolução da cultura, tendo em vista a grande variedade de visões da 

cultura e as constantes mudanças que os cenários que a guardam e cercam lhe impõem. 

Assim, conhecido também como Cateretê, o Catira é típico no Centro-Oeste. Existem 

pelo menos duas origens para essa manifestação folclórica, uma indígena e outra, portuguesa. 

Nos tempos coloniais essa dança era um agradecimento ao santo de devoção pela boa 

colheita. Originalmente a dança era exclusiva para homens, mas com o passar do tempo a 

presença feminina começou a ser aceita. 

Os catireiros, como são conhecidos, têm uma vestimenta típica: camisa xadrez de 

manga comprida e calças jeans. Usam botas, chapéu de aba larga e lenço no pescoço, 

lembrando os boiadeiros. Eles bailam ao som da moda de viola, que trata de questões do dia a 

dia, como o trabalho e o amor. 

No meio da roda e ouvindo as “modas” serem tocadas, os catireiros, se colocam em 

duas fileiras, uma em frente à outra, e após a introdução da canção, começam a sapatear e 

bater palmas, sempre ao ritmo das violas. Logo depois os cantadores entoam a segunda parte 

da música. A dança termina com o recortado, em que os dançadores vão trocando de lugar a 

cada estrofe da moda. Quando voltam aos seus lugares originais, a dança termina – em partes 

– pois, a cada reunião é colocado em prática as discussões cotidianas, sobre os ritos familiares 

e sociais, a cultura é extraída e colocada em prática. 

A prática do Catira no município de Quririnópolis teve sua gênese em 1900 com a 

chegada de Bilizar Estevam de Oliveira, pai de Antônio Estevam de Oliveira. Em 1918 chega 

à região outra família, ao do Sr. Joaquim Alves Filho que também conhecia a prática do 

Catira, segundo depoimentos essas duas famílias praticavam modos diferentes de dançar o 

Catira, a partir de então fundiram em uma única forma de dançar o Catira no município. 



Antônio Estevam de Oliveira nasceu em 12 de agosto de 1900, na Fazenda Pedra 

Lisa no município de Quirinópolis-Go. Era filho de Bilizar Estevam de Oliveira (natural de 

Veríssimo-MG) e Francisca Amália da Conceição (natural de Uberaba-MG). Ele começou a 

participar do Catira aos quatro anos de idade, nos braços do pai, já cantava os “recortados”, e 

assim que pegou mais idade assumiu a função de “palmeiro”, que na dança do Catira é quem 

puxa o “bate-pés e bate-mãos”. Nesse sentido, é considerado um dos pioneiros do Catira no 

município. 

Pela importância que representou para o município de Quirinópolis Antônio Estevam 

recebeu o Título de Cidadão Honorário de Quirinópolis em 1980 conforme nos mostra a 

fotografia abaixo: 

 

 
Foto 1: Título de Cidadão Honorário de Quirinópolis a Antônio Estevam de Oliveira 

Fonte: Arquivo particular Ariolina Estevam de Oliveira 
 

Nessa cerimônia, ele recebe o certificado que lhe confere o Título de Cidadão 

Honorário de Quirinópolis das mãos de sua irmã Florismira de Oliveira, mãe do então 

Subsecretário de Educação de Quirinópolis Cori Andrade de Oliveira, à direita na foto. “A 

imagem fotográfica compreendida como documento revela aspectos da vida material, de um 

determinado tempo do passado, que a mais detalhada descrição verbal não daria conta”. 

(MAUAD, 1995, p. 25). 

Praticamente todos os depoentes relataram uma passagem engraçada de sua vida. 

Quando bebia, ficava alegre, muito animado. Numa ocasião dessas, num bar da cidade ele 

tinha bebido além da conta, a dona do estabelecimento deu parte na polícia e ele foi preso. 



Como ele havia ajudado a construir a cadeia sentiu-se em casa. De acordo com o depoimento 

de seu neto Aildo Antunes de Oliveira, 

“Então quer dizê que eu não mandei ocê me prendê, se ocê não tivesse me prendido 
eu tava lá na minha fazenda; (...) Quer dizê que eu vou disfrutá do que eu ajudei a 
construir, a madeira, a pedra, tijolo eu puxei da minha fazenda”, foi o que Padrinho 
Estevam disse ao policial ao prendê-lo, aí ele e seu amigo João do Bichinho que 
também já estava preso cantaram catira a noite toda enchendo a paciência do 
soldado, até que os amigos dele explicaram para o delegado quem realmente era ele, 
sendo ele solto em seguida.  (Entrevista 14/07/2012). 

 

Sabe-se que o Catira é uma dança regional típica em alguns estados das regiões 

Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Em Quirinópolis hoje ela é praticada por um grupo composto 

por um de seus filhos, o Sr. Alarico, netos, bisnetos e amigos. Dentre esses amigos encontra-

se o Sr. Álvaro Alves Ribeiro que é filho de outro catireiro, Joaquim Alves Filho que também 

chegou à região da Pedra Lisa em 1918 e passou a dançar o Catira também.  

Segundo Moura e Paiva (2010) para a preservação da cultura de Quirinópolis têm 

sido levantadas inúmeras bandeiras por grupos ligados à pesquisa e, principalmente por 

familiares e escolas. 

Por este motivo, a sensibilidade que rege a sociedade quirinopolina se baseia na 

sensação de pertencer a uma tradição única, com uma maneira inigualável de animar a vida 

com as histórias resgatadas de seus troncos e raízes familiares plantadas nesta terra desde o 

princípio do povoamento. 

Nossas estruturas perspectivas são históricas, sócio-culturalmente instituídas e 
sujeitas a transformações. Nós as tratamos, porém, como se fossem “naturais”, 
imutáveis: nada existe, por exemplo, em nossos quadros enculturativos, que nos 
prepare os sentimentos para trabalhar com a velocidade, um traço identificador de 
nosso tempo.  (CUCHE, 1999, p.17). 

 

Desta forma, ao focalizar-se a memória pessoal, os cidadãos acabam por construir 

uma visão mais concreta sobre a história de sua cidade, isto é possível, porque por meio 

destes princípios, é construída uma dinâmica de funcionamento de várias etapas da trajetória 

de um determinado grupo social, que ao olhar de cada grupo, passa a ser uma forma de 

construir uma historiografia autêntica, uma percepção de vivência histórica, ímpar na 

realidade quirinopolina. 

 

Considerações Finais 



Pesquisar sobre o Catira em Quirinópolis é muito gratificante, pois se percebe que é 

uma cultura familiar que não pode ser esquecida. Os catireiros hoje vivem sua identidade 

cultural por meio de suas apresentações e em muitas vezes dentro de seu seio familiar. 

Percebe-se que a globalização interfere e irá interferir em todas as áreas da vida do indivíduo, 

isto é fato. Hoje no caso do Catira temos a mudança dos grupos para as zonas urbanas, o que 

reflete em uma grande perda na imagem do caboclo, outro fator é invasão da mídia que por 

muitas vezes acabam influenciando a população os “produtos da moda” – principalmente nos 

jovens – que acabam deixando de lado suas raízes culturais. 

Sendo assim, a manifestação do Catira em nossa região, transforma-se em uma 

válvula de “escape” contra a determinação do capitalismo exorbitante, dando oportunidade as 

gerações atuais e futuras. Mas para que possamos compreender esta representatividade 

cultural, devemos nos atentar a nossa origem cultural, tendo em vista compreender melhor a 

nossa formação cultural e como ela foi moldada no decorrer dos séculos. 
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