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RESUMO

A presente  monografia  objetiva  analisar  as  letras  das  músicas  e  as  imagens do
encarte  do  CD  do  grupo  Catireiros  de  Natividade,  um  grupo  musical  regional
localizado no interior do Estado do Tocantins, na cidade de histórica de Natividade
(considerada  patrimônio  nacional  desde  1987).  Sabendo  da  importância  da
manutenção  das  tradições  e  culturas  dos  interiores  brasileiros,  este  trabalho
investiga 6 músicas do grupo com o objetivo de mostrar a importância da memória
oral para a preservação da história e costumes locais da cidade de Natividade, bem
como  apresenta  uma  entrevista  realizada  com  Belarmino  Rumão,  integrante  e
fundador do grupo, nos debruçamos sobre os temas da identidade cultural e da
memória oral.

Palavras-chave:  Catira.  Catireiros  de  Natividade.  Identidade  cultural.  Memória
Oral. Natividade-TO



ABSTRACT

This monograph aims to analyze the lyrics of songs and images of the iamges of the
CD of musical group Catireiros de Natividade, a regional music group located within
the State of Tocantins, in the city of historical of Natividade (considered national
heritage  since  1987).  Knowing  the  importance  of  maintaining  traditions  and
cultures of the Brazilian interior, this work investigates 6 groups musics in order to
show the importance of oral memory to preserve the history and customs of the
city of Nativity and features an interview with Belarmino Rumão, a member and
founder of the group, worked through us on issues of cultural identity and oral
memory.

Keywords:  Catira.  Catireiros  de  Natividade.  Cultural  Identity.  Oral  Memory.
Natividade-TO
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INTRODUÇÃO

A cidade de Natividade, hoje município do estado do Tocantins teve origem

a partir do arraial de São Luiz em 1734. Mesmo com todas as mudanças ocorridas

até os dias de hoje a cidade de Natividade mostra ainda toda a sua origem por meio

da preservação de ruínas,  das estruturas arquitetônicas,  manutenção dos rituais

religiosos e da música que identificamos como sendo parte importante da memória

oral que é passada de geração em geração.

As músicas de Natividade carregam em suas letras a memória do local, são

elas um recorte da narrativa oral do município já que suas letras são escritas com

inspiração nas experiências e na história da região. Em especial trabalhamos aqui

as músicas  do primeiro CD gravado pelo grupo  Catireiros de  Natividade.  Foram

escolhidas 6 (seis) músicas com discursos variados entre o amor pela cidade e pela

história, o prestígio pela crença religiosa local, a valorização dos recursos naturais

que  também  constroem  a  importância  do  lugar,  além  de  expor  através  dela  a

simplicidade dos moradores.

A memória oral dispõe de tanta importância quanto qualquer outra forma

de tradição para a construção da identidade dos nativitanos. A memória oral deve

ser vista também como processo para a continuidade do desenvolvimento de uma

cultura.

Segundo a obra Os conceitos chaves de Museologia, produzido pelo ICOFOM

(International Committee for Museology) , e traduzido em conjunto com os ICOMs

(The  International  Council  of  museums)  de  Portugal  e  Brasil,  a  museologia  se

ramifica  em  várias  concepções  diferentes, algumas  se  resumem  a  defender  o

conceito de ciência dos museus, porém, uma das concepções mais utilizadas é de

que a museologia seria:
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A  museologia  é  uma  disciplina  científica  independente,
específica, cujo objeto de estudo é uma atitude específica do
Homem  sobre  a  realidade,  expressão  dos  sistemas
mnemônicos,  que  se  concretiza  por  diferentes  formas
museais ao longo da história. A museologia tem a natureza
de uma ciência social, proveniente das disciplinas científicas
documentais e mnemônicas, e ela contribui à compreensão
do  homem no  seio  da  sociedade  (Stránský,  1980).  (ICOM,
2013: 62)

Sendo a museologia uma ciência social que busca compreender a relação do

homem  com  a  realidade,  a  memória  oral,  se torna  alvo do campo de pesquisa e

estudo  da museologia,  pois ajuda  a construir  identidades  individuais e coletivas,

assim como insere historicidade nas relações culturais contemporâneas, moldando

e fortalecendo as identidades culturais locais.

No curso de Museologia da Universidade Federal de Goiás não há ainda

trabalhos de conclusão de curso, até o momento, que tenham abordado o tema da

memória oral como uma das ferramentas para a formação da identidade; por esse

motivo o presente trabalho abordará tal tema que é de extrema relevância  para a 

museologia que trabalha com as diferentes formas de memória do individuo ou de

um coletivo.

Aqui analisamos  as letras das músicas do grupo Catireiros de Natividade. A

proposta  principal  desse  trabalho  é apresentar  a importância  das tradições, da

história local,  crença e cultura  em geral  para a formação  da identidade  do  povo

nativitano tendo  por base as  músicas do grupo Catireiros de Natividade originado

na cidade de Natividade no estado do Tocantins.

Para tal trabalhamos o conceito de identidade cultural, de memória oral e o

motivo da  música ser considerada  uma memória oral.  O presente estudo trata da

relação   entre    identidade,   cultura   e    memória   oral  e   teve   por   princípio   o

reconhecimento da importância da formação da identidade para a preservação de 

um  patrimônio,  já  que  este  tem  influência  direta  na  construção  identitária  do

indivíduo.

Analisamos  as   letras  das   músicas  e  as   imagens  do  encarte  do  CD  dos

Catireiros de Natividade e uma entrevista realizada  com um dos  componentes do
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grupo  musical,  o  senhor  Belarmino  Gusmão,  que  podemos  visualizar  no  anexo

deste Trabalho de Conclusão de Curso.

A Catira é um estilo musical mas também uma forma de dança, entretanto,

não analisaremos aqui nenhum aspecto da dança, mas sim, as letras das músicas de

Catireiros de Natividade. Especificamente o trabalho em questão trata da análise de

algumas  composições  feitas  pelo  grupo  denominado  “Catireiros  de  Natividade”,

formado  no  município  de  Natividade,  estado  do  Tocantins.  As  músicas  foram

escolhidas  de  forma  que  pudessem  abarcar  todos  os  assuntos  considerados

importantes para a comunidade, como: crença, natureza, história e as recordações

a  respeito  do  local.  Foram  escolhidas  6  (seis)  das  14  (quatorze)  músicas  do

primeiro CD gravado pelo grupo: “Canto a Nossa Senhora”,  “40 dias”,  “Denuncia

ecológica”, “Sonhando com o Tocantins”, “Vida de pobre” e “Terra que amo”. Apesar

de  serem  utilizadas  aqui,  as  músicas,  também  outros  referenciais  de  cultura

viabilizam a construção das letras das músicas pelo grupo Catireiros de Natividade,

que  é  formado  por  seis  foliões.  As  letras  apresentadas  tratam  basicamente  os

modos de vida da comunidade de Natividade, do que foi passado a eles de geração

em geração e o orgulho que sentem em serem nativitanos.

No primeiro capítulo desse trabalho será discutido o conceito de identidade

cultural  e  a  transformação  dessas  através  do  tempo,  a  ligação  da  cultura  e  a

memória e o motivo da música ser considerada um recorte da memória oral. Para

estabelecer essas discussões e análises utilizamos como base o trabalho de Stuart

Hall  “A identidade cultural na pós-modernidade, “Memória e identidade” de Joel

Candau, “A memória coletiva” de Maurice Halbwachs e “A invenção das tradições”

de Eric Hobsbawm e Terence Ranger.

Após apresentar o conceito de identidade e suas mutações ao decorrer do

tempo, falar sobre memória oral utilizando por base, músicas; será então exposto o

motivo  pelo  qual  a  cidade  de  Natividade  é  considerada  tão  importante  pelos

moradores locais mostrando a história do município até os dias atuais, a formação

do grupo, as músicas e suas análises além da relação de todos esses elementos.

E para  uma  discussão  mais  especifica  sobre  narrativas  e oralidades, será 
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empregado também o trabalho da Carolina Assunção e Alves Narradores de Javé:

Uma  análise  semiolingüística  do  discurso  fílmico,  e  a  produção  de  Maria  Izilda

Santos de Matos História e oralidade: A música nos territórios de Adoniran Barbosa;

permitindo assim uma discussão mais ampla, já que neste trabalho o foco principal

são as musicas dos Catireiros de Natividade vistas como uma parte da memória oral

importante para a comunidade em questão. Além de complementos de pesquisa

com o “Dicionário do folclore brasileiro” de Luíz da Câmara Cascudo, “Desbravando

nosso folclore” de autoria de Angelita Faleiro e o artigo eletrônico “A memória oral

no mundo contemporâneo de Fernando Frochtengarten.
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1. IDENTIDADE CULTURAL E MEMÓRIA ORAL

Antes  de  analisarmos  especificamente  as  letras  das  músicas  do  grupo

musical  Catireiros de Natividade,  tema central deste trabalho,  precisamos, antes,

entender o conceito de identidade cultural, memória oral e do Patrimônio Cultural

presente nas Catiras. Outrossim, devemos tocar em alguns temas, como é o caso da

pós-modernidade, que vem transformando o conceito de identidade cultural nos

últimos anos.

1.1 Identidade Cultural

A formação cultural, tanto no âmbito individual como coletivo, encontra nas

tradições  dos  movimentos  culturais  regionais  o  seu aporte  para  o  processo  de

construção  de  uma identidade  específica.  As  culturas  definem e  expressam um

sentimento que tem força coletiva.

Stuart Hall (2006: 8) define identidade cultural “aqueles aspectos de nossas

identidades  que  surgem  de  nosso  ‘pertencimento’  a  culturas  étnicas,  raciais,

linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais”. Analisando o que o autor chama

de descentralização (ou também, descolamento ou fragmentação) de identidades,

podemos perceber que existe espaço para as identidades mais regionalizadas ou

locais.

Atualmente é muito comum ouvirmos falar, dentro das ciências humanas, da

existência de uma “crise de identidade” que pode se dizer ser também uma crise de

modernidade.  A  modernidade,  o  sistema  capitalista  e  a  globalização  estariam

resultando em uma maior expansão das possiblidades de construção, de ruptura e

de deslocamento das  identidades.  Dando uma mobilidade maior  de  formação e

identificação dos indivíduos e grupos em relação a outras identidades (de classe,

gênero, etc.),  ou seja,  tornando a concepção de elaboração da identidade menos

uniforme, fixa e estável. E é exatamente pela existência de uma crise de identidade,

que se colocam em destaque as transformações nesse campo, segundo Stuart Hall

(2006: 9):
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Isso  está  fragmentando  as  paisagens  culturais  de  classe,
gênero,  sexualidade,  etnia,  raça  e  nacionalidade,  que,  no
passado,  nos  tinham  fornecido  sólidas  localizações  como
indivíduos  sociais.  Estas  transformações  estão  também
mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que
temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda
de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de
deslocamento  ou  descentração  do  sujeito.  Esse  duplo
deslocamento  –  descentração  dos  indivíduos  tanto  de  seu
lugar  no  mundo  social  e  cultural  quanto  de  si  mesmos  –
constitui uma “crise de identidade” para o individuo. Como
observa  o  crítico  cultural  KobenaMercer,  “a  identidade
somente se torna uma questão quando está em crise, quando
algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado
pela experiência da dúvida e da incerteza” (MERCER, 1990:
43).

Sendo assim, podemos   conceber   que  “as  conceptualizações   do   sujeito 

mudam e,  portanto,  têm uma história” (HALL, 2006: 24).  Antes da  transformação

do sujeito moderno, em um ser individualista, as concepções divinas e sociais eram

tão aprofundadas e enraizadas, que anulavam qualquer ideia de um indivíduo           

absoluto. Em Candau (2011), temos a ideia de uma memória originária que tem       

certa potência.

Quando  a  determinação  desse  momento  de  origem puder
prescindir  de  uma  historização  dos  acontecimentos
fundadores,  os  mesmos  serão  enraizados  em  uma
antiguidade indeterminada, com o objetivo de naturalizar a
“comunidade”,  que  então  não  terá  “necessidade  de  outra
definição que a autoproclamação de si” (CANDAU, 2011: 95).

Podemos observar que um agrupamento de pessoas acaba por buscar o

“mito de origem”, que consiste em uma narrativa mítica ou não. Verdadeira ou

fictícia, mas que tem finalidade de ancorar em algum fato, sua história inicial como

forma de organizar o passado e assim estabelecer a identidade de um povo.

Para Candau (2011) é preciso identificar que a comunidade busca

historicizar os acontecimentos iniciais construindo suas narrativas como forma de

fazer a conexão do presente com o passado, agregando significado e sentido para a

existência  humana.  No  caso  dos  Catireiros  de  Natividade  fica  facilmente

compreendido que há uma reivindicação pelo reconhecimento do povo nativitano.
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Cada  memória  é  um  museu  de  acontecimentos  singulares
aos quais está associado certo nível de “evocabilidade” ou de
memorabilidade.  Eles  são  representados  como  marcos  de
uma trajetória individual ou coletiva que encontra sua lógica
e sua coerência nessa demarcação. (CANDAU, 2011: 98).

Dessa maneira o mito da origem ajuda a sedimentar o lugar comum (uma

história comum) da coletividade, algo bastante utilizado para a criação das

identidades nacionais; que normalmente invocam um ponto de partida, uma

origem e uma trajetória compartilhada nacionalmente. Porém o mito não é a única

condição necessária para a consolidação identitária, pois sem uma cumplicidade

coletiva ela se fragmenta em diversos vetores produzindo múltiplas identidades.

Deste modo o fortalecimento de uma identidade local depende do quanto ela foi

aceita e assimilada pelo grupo:

Em cada caso, quer se trate de um indivíduo apenas ou de
todo  um  grupo,  a  força  das  memórias  dependerá  das
coerência  geral  do  campo  memorável,  quer  dizer,  da
estruturação  mais  ou  menos  homogênea  do  conjunto  de
lembranças  a  parte  de  um momento de  origem e  de  uma
sucessão de fatos. Como demonstrou Halbwachs, o trabalho
de  produção  de  um  campo  do  memorável  será  mais
fortalecido  quando  encontrar  um  eco  naquilo  que  ele
denomina de pensamento coletivo e que é, de fato, um certo
grau  de  convergência  entre  as  representações  que  cada
indivíduo mantém ou se esforça em compartilhar com outros
membros do grupo. Quando acontece de as diferentes partes
de um grupo “organizarem o pensamento à volta de centros
de  interesse  que  não  são  mais  os  mesmos”  (Halbwachs),
podemos  então  ver  um  sinal  de  enfraquecimento  da
memória  do  grupo  e,  ao  mesmo  tempo,  a  emergência  de
identidades múltiplas e compostas (CANDAU, 2011: 100).

Evidentemente  então  apesar  da  memória  ser  tanto  uma  ferramenta  de

construção identitária individual como coletiva, é apenas com a aceitação do grupo

que  ela  se  organiza  representativamente,  sendo  a  tradição  um  dos  principais

modos como ela se apresenta. Rotinas, práticas e hábitos (que muitas vezes são
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confundidos com o próprio conceito de tradição) são passados ou ensinados de

maneira a simplificar e difundir os costumes de determinadas tradições. Ou seja:

É natural que qualquer prática social que tenha de ser muito
repetida tenda, por conveniência e para maior eficiência, a
gerar  um  certo  número  de  convenções  e  rotinas,
formalizadas de direito ou de fato, com o fim de facilitar a
transmissão do costume (HOBSBAWM & RANGER, 1997: 11).

Assim  é  percebida  nos  parágrafos  anteriores  a  estreita  ligação  entre

identidade  e  memória  quando  esta  matem  ativo  os  costumes  e  hábitos

pertencentes as tradições, que por sua vez organiza uma representação simbólica

de extrema importância para a formação da identidade cultural. Assim a identidade

se apresenta como um processo contínuo e nunca finalizado ou acabado, visto que

o andamento de construção do sujeito e da coletividade, dentro da globalização,

está  sempre  em  conflito  com  outras  diversas  memórias  coletivas,  tradições  e

identidades divergentes (HALL, 2006).

1.2 Memória Oral

A memória oral é o veículo de transmissão de conteúdos os quais carregam

de  maneira  ficcional  ou  verídica,  fatos  e  significados.  Muitas  comunidades

estabelecem  coesão  através  da  memória  oral.  No  caso  no  nosso  Trabalho  de

Conclusão de Curso, tratamos especificamente de analisar letras de músicas, por

isso se faz importante discutir como se dá o transito da memória oral. Vejamos a

importância do registro ou do ato de falar/cantar no trânsito da memória oral. A

oralidade precisa ser permanentemente experienciada (contada ou cantada) com

maior  ou  menor  peridiocidade  para  que  tenha  certa  permanência.  Halbwacks

(2006) nos apresenta um case interessante nesse sentido.
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Se, para fixa-los (os sons musicais) em nossa memória e nos
lembrarmos do maior número de notas ou conjuntos de sons
musicais  que  chegam  a  nossos  ouvidos  estivéssemos
reduzidos a escutá-los, muito depressa eles nos escapariam.
Berlioz  contou em suas  memórias  que  uma  noite  compôs
mentalmente  uma  sinfonia  que  lhe  parecia  admirável.  Ia
anotá-la  no  papel,  quando  pensou  que,  para  executá-la,
perderia muito tempo e dinheiro em providências a tomar, e
resolveu não anotar nada. No dia seguinte de manhã, não lhe
restava nenhuma lembrança daquilo que havia imaginado do
que havia escutado interiormente, poucas horas antes, e com
tal clareza (HALBWACHS, 2006: 194-5).

Partindo da ideia, imaginação, ou ainda, lembrança de algo que já fora

pensado ou experienciado, procedemos o ato de contar ou cantar. Assim como as

outras formas de memória, a memória oral atua como grande aporte para a

construção e permanência de uma memória local, no entanto isso não tira dela o

aspecto de ser facilmente mutável ou até mesmo esquecida. Registrá-la, como no

caso da música, contribui para que esta não caia em esquecimento ou até mesmo

não sofra alterações involuntárias.

Em muitas comunidades uma das principais formas de manter viva a

memória é através da oralidade, seja ela por contos, histórias contadas às crianças,

lendas ou a música. Em Narradores de Javé: Uma análise semiolingüística do

discurso fílmico afirma-se que “[...] embora a prática de contar história esteja

geralmente ligada a regiões consideradas 'atrasadas', ainda não dominadas pelo

‘progresso’, é inegável sua presença em toda e qualquer sociedade” (ALVES, 2006:

42).
A memória oral se apresenta como um importante objeto de estudo, pois

manifesta em suas narrações, não a realidade histórica como fato concreto, mas

sim, a realidade do indivíduo narrador. Ela traz em si uma visão pré-concebida na

construção individual do narrador em vínculo com sua realidade, ou seja, a

memória oral se traduz na descrição narrativa que o homem faz do mundo a sua

volta. No caso desse trabalho de conclusão de curso, estamos interessados na

história que é contada em forma de música já que é através dela que os Catireiros

de Natividade se utilizam para compartilhar e ratificar memórias a partir da

criação das letras e músicas.
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O  passado  narrado  carrega  uma  opinião:  uma  lembrança  é
uma perspectiva sobre o vivido. Por meio dela o memorialista
aparece aos demais. A arte de narrar envolve a coordenação
da  alma,  da  voz,  do  olhar  e  das  mãos.  É  como  que  uma
performance em que a palavra, associada à ação, permite ao
homem mostrar quem ele é (FROCHTENGARTEN, 2005: 00).

Em Frochtengarten (2005) a performance é citada. Quando os Catireiros de

Natividade realizar apresentações, eles estão na verdade, realizando uma

performance que tem como fundamento a comunicação das músicas. De outra

maneiras, essas mesmas músicas podem ser ouvidas em um processo que não

envolva performance. Aqui apontamos dois tipos de relação dos ouvintes dom as

letras das músicas. Porém se engana quem acredita que a memória que é passada

através das músicas seja restrita apenas aos músicos profissionais. Ela aparece em

todos os cantos da sociedade, seja em cantigas populares, brincadeiras de criança

ou músicas eruditas. Segundo Halbwachs,

[...] não existe somente a música dos músicos. Deste cedo a
criança  é  embalada  por  canções  de  ninar.  Mais  tarde,  ela
repete os refrões que os pais cantarolaram a seu lado. Nas
ruas das grandes cidades as cantigas populares correm de
boca  em  boca,  outrora  reproduzidas  pelos  realejos,  hoje
pelos gramofones. As cantilenas dos vendedores ambulantes,
as canções que acompanham as danças enchem o ar de sons
e acordes. Não é preciso ter aprendido música para guardar a
memória  de  uma  boa  quantidade  de  cantigas  e  melodias.
Alguém  séria  mais  músico  por  isso?  (HALBWACKS,  2006:
205).

A memória oral narrada através da música não pode ser considerada algo

restrito ou exclusivo dos músicos, pois está inserida nas diversas camadas da

sociedade, através das cantigas populares, das brincadeiras das crianças, das

músicas de ninar, etc. Todas essas tradições musicais inseridas no seio da

sociedade, carregam com si historicidade, significados e concepções das épocas as

quais foram criadas. Toda cantiga e toda música é em si a representação de uma

realidade humana.

Sendo assim fica claro a importância da memória oral como forma de

transmissão de conteúdos, primeiramente porque em muitas comunidades essa é
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uma das formas fundamentais de manter ativos suas formas de vida e crença. Em

segundo lugar, porque como já foi dito anteriormente, a música não é apenas para

quem a faz, ou trabalha com ela, é algo que está inserido na sociedade e que atinge

todos os tipos de públicos, tal e qual acontece no Município de Natividade, em que

as músicas dos Catireiros de Natividade são conhecidas.

1.3 Patrimônio nas Letras das Catiras

Primeiramente,  a música como todas as outras formas de se contar uma

história pode ser considerada uma narrativa, ficcional ou verídica. “A narrativa é

uma das formas primeiras de comunicação que o homem estabelece com o mundo”

(ALVES, 2006: 42).  No caso da música é então uma narrativa oral que pode ser

formada por diversos discursos, e esses acompanhados de sons.

Na  narrativa  oral  há  a  intermediação  da  relação  do  sujeito  com  a

comunidade em que faz parte e dessa forma expõe características da cultura do

grupo social em questão. Nesse caso a narrativa é o discurso da memória ou mais

precisamente de parte da memória já que esta é seletiva. Nesse caso, a narrativa

oral que é a memória em discurso aqui se trata de músicas escritas de forma a

contar a história ou parte da história de uma comunidade.

A  memória  oral  é  um  significativo  processo  para  a  continuidade  ao

desenvolvimento de uma cultura. Um conto, uma história ou qualquer outra forma

de transmitir uma cultura oralmente pode ser considerada uma memória oral. Por

tanto  as  músicas  que  muitas  vezes  podem  utilizar  de  diferentes  recursos  para

transmitir  a  mensagem,  pode ser  também considerada uma forma de memória

oral.

A música assim como todos os outros componentes de uma cultura,  não

surge de uma hora para a outra em um grupo social, ou em uma comunidade, ela é

formada e construída a partir do contato do indivíduo com outros recursos da sua

vivência, do seu dia-a-dia. “Assim torna-se indispensável considerar esse conjunto

de elementos da oralidade, em destaque para a música, não como uma produção

isolada e individual, mas como um elemento de aprendizagem cultural - que denota

integração numa cultura [...]” (MATOS, 2001: 262).
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O nome Catireiros  de  Natividade  tem como referência a cidade de

Natividade e o estilo musical e forma de dança da Catira. Como alertamos na

introdução, aqui, neste trabalho, nosso objetivo não é o de analisar a dança, mas

sim, as letras das músicas. Para entendermos de maneira específica sobre a Catira,

vamos ver alguns aspectos históricos e estilísticos desse tipo de dança/música.

Catira  ou  cateretê  é  uma  dança  popular  brasileira,  parte
integrante do nosso folclore. Trata-se de uma dança híbrida,
pois  sofreu  influências  indígenas  europeias  e  africanas;
embora alguns estudiosos afirmem que essa dança não tem
origem africana, pois não há uso de tambores, e o ritmo da
música  não  sugere  toques  de  tambores,  mas  sim  do
sapateado e do palmear. Independentemente das influências
sofridas,  é  uma dança que se tornou tradicional  no Brasil,
suas raízes estão nos estados de Goiás, Minas Gerais, norte
do Paraná,  parte  do Mato Grosso do Sul  e  interior de São
Paulo.  É  uma dança típica  do interior  do Brasil  (FALEIRO,
2010: 98).

Podemos observar então que o estado de Tocantins, não fora mencionado

na citação anterior, o que torna ainda mais relevante nosso trabalho de conclusão

de curso. Tudo indica que, o fato de Tocantins não ter sido citado por Faleiro

(2010), tenha sido ocasionado porque, onde hoje situa-se a cidade de Natividade

era, até a década de 1980, pertencente ao norte do estado de Goiás (como está

apresentado no website do Governo do Estado de Goiás). É necessário ressaltar

também que embora a catira seja um ritmo que abrange grande parte do território

brasileiro, isso não faz dele (a catira) algo celebrado da mesma forma em todos os

lugares onde é existente.

Usando como base o território goiano Maisa França Teixeira em sua tese de

mestrado desenvolvida no Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade

Federal de Goiás, e intitulada “Espaços e territorialidades do “festejar” da catira no

estado de Goiás”, afirma que: “Segundo relato dos catireiros, o ritual é diferenciado

em alguns grupos e regiões, em especial no tocante às coreografias, ou melhor, aos

ritmos de alternarem-se as palmas e os sapateados (TEIXEIRA, 2012).
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O caso em questão se trata de músicas escritas e cantadas por moradores da

cidade de Natividade no Estado do Tocantins, dentro do estilo da Catira, este que

está fortemente ligado a Folia, que é um ritual religioso popular para o povo

católico: “Sabe-se que a folia é um momento de devoção religiosa pelo santo em

que a religiosidade torna-se presente em quase todas as etapas. A catira rompe

com o momento sagrado ao colocar-se com o mesmo sentido do espaço dos

mutirões (TEIXEIRA, 2012). Segundo o Dicionário do Folclore brasileiro de Câmara

Cascudo, folia se define como:

No Brasil a folia é bando precatório que pede esmolas para a
festa do Divino Espírito Santo (folia do Espírito Santo) ou
para  a  festa  dos  Santos  Reis  Magos  (folia  de  Reis).  Melo
Morais Filho (Festas e tradições Populares do Brasil, “A festa
do  divino,”  ed.Briguiet,  Rio  de  Janeiro,  1946)  alude
indiferentemente à folia e à bandeira, como sinônimos dos
mesmos “ranchos de rapazolas, brancos, crioulos e mestiços,
vestidos de branco, com as jaquetas enfeitadas de laçarotes
de fita [...]. Compunha-se apenas de uma tropa de homens a
cavalo,  conduzindo  burros  carregados  de  provisões.  Um
homem trazia uma bandeira, outro um violão e o terceiro um
tambor. Nada Mais. Satisfaziam a promessa de esmolar pelo
Divino,  organizando  a  folia.  “Estes  peditórios  duram,  às
vezes, vários meses e é as tropas encarregadas de fazê-lo que
se dá o nome de folia.” (Cascudo, Câmara. 1954: 402)

Como já foi dito, a folia é um ritual religioso que está presente em

vários estados brasileiros inclusive no Estado do Tocantins, na cidade de

Natividade, e este costume está fortemente vinculado á prática da Catira, por isso,

os catireiros nativitanos são muitas vezes chamados (conhecidos) como foliões.

Sendo estas cerimônias, consideradas tão importantes pela comunidade

podemos concordar então com Matos (2001) quando diz que a música não pode

ser considerada uma produção isolada e individual, mas sim um elemento que

evidencia a integração cultural. E essa concepção é fortalecida quando visto que os

integrantes do grupo Catireiros de Natividade cantam as suas experiências de vida

ou as experiências de vida de indivíduos próximos, sendo essas, vivências atuais ou

que tenham feito parte de um passado local e ainda mais suas crenças religiosas.
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A  música  nesse  caso  não  é  apenas  uma  combinação  harmoniosa  e

expressiva dos sons como é definido no dicionário, mas é também uma forma de

expressão,  uma  forma de contar  a  história  e  de  expor  uma  parte  da  memória;

sendo  assim:  uma  memória  oral,  construída  por  moradores  da  cidade  de

Natividade no Tocantins,  que através dessa narrativa retratam a realidade local,

afirmam uma cultura e fortalecem a memória da comunidade local.
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2. A MÚSICA DOS CATIREIROS DE NATIVIDADE

Antes de qualquer coisa é importante lembrar que as músicas são escritas

por  moradores  que  são  também  filhos  e  netos  de  moradores  da  cidade  de

Natividade e esses em grande maioria tiveram como experiências de vida apenas as

vivencias locais. A partir disso o grupo Catireiros de Natividade expressa então a

relação que o povo tem com a cidade, mostram um recorte da cultura e a tradição

que vêm das rodas de folia e que é passada de pai para filho.

Dentre  as  várias  músicas  do  grupo  foram escolhidas  as  que  nitidamente

expressam  através  de  suas  letras  uma  idéia  da  importância  da  cidade,  a

importância da história local e toda a tradição que a acompanha na formação da

identidade dos moradores.

Os  integrantes  do  grupo  que  não  tiveram  nem  uma  formação  na  área

artística, mas foram criados tendo todo um contato com a as folias - que ao mesmo

tempo pode ser definida como uma festa religiosa e que faz parte da tradição local -

as quais os pais já participavam e que os pais dos seus pais também. Suas letras

carregam  parte  da  memória  coletiva  e  individual  da  comunidade  e  são

diversificadas  entre  a  memória  dos  acontecimentos  passados  e  a  vivencia  do

presente.

2.1 Os Catireiros da cidade de Natividade-TO

Catireios  de  Natividade  é  o  grupo  formado  por  foliões  do  município  de

Natividade  no  estado  do  Tocantins.  Os  fuliões  Berlarmino  Rumão  Ferreira,

Vanderlei  Nonato  da  Silva,  Patrício  Dias  Santana,  Geraldo  Araújo  dos  Santos,

Gilberto  Araújo  dos  Santos,  Gilberto  Araújo  dos  Santos  e  Diolírio  José  Alves,

nasceram, cresceram e vivem até hoje na pequena cidade que carrega uma rica

tradição  dentro  das  crenças  católicas,  e  de  certa  forma  predominantemente  é

passada de geração por geração.

A formação se deu então a partir das folias. Os integrantes do grupo são

filhos e netos de foliões que seguem ainda a tradição. Entretanto, no decorrer do

tempo podem surgir novas representações e metamorfoses. Um sinal dessa
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possibilidade de a catira sofrer mudanças já que como apresentado no inicio do

trabalho "a cultura é mutável".

Figura 01: Frente do CD (Catireiros de Natividade)

Figura 02: Verso do CD (Catireiros de Natividade)
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A reunião dos integrantes para a formação do grupo Catireiros de Natividade

aconteceu  após  uma  apresentação  na  cidade  de  Palmas,  capital  do Estado  de

Tocantins,  em 1997.  Até  então  eles  já  eram conhecidos  pelas  participações  em

rodas de folia, mas ainda não havia a organização como é conhecida e prestigiada

atualmente (GUSMÃO, 2016, anexo).

As músicas do grupo possuem um ritmo que é próprio da região onde os

membros do grupo Catireiros de Natividade vivem e expressam sua arte. As letras

das músicas do grupo, são poéticas como toda música mas também carregam forte

conteúdo que expressa  a realidade do local,  já  que tratam dos acontecimentos,

fatos, crenças e outros “desenhos” sobre a comunidade nativitana.

2.2 A Cidade de Natividade

Segundo dados do portal da prefeitura da cidade de Natividade- TO a cidade

histórica de Natividade, localizada na região sudoeste do Estado de Tocantins, teve

origem com o nome de Arraial de são Luiz que se formou em cima da Serra de

Natividade por volta de 1734, impulsionado pela descoberta de uma mina de ouro

no local. Essa ocupação da serra aconteceu principalmente por escravos. Cerca de

40  mil  escravos  foram  levados  por  portugueses  para  o  local  com  intenção  de

explorarem o minério recém descoberto.

Com  o  fim  da  mineração  se  viram  na  necessidade  de  desenvolver  a

agricultura e o comércio, o que motivou os moradores locais a descerem a serra,

onde a área era de mais fácil acesso. Posteriormente, entre os anos de 1809 e 1815

o Arraial de São Luiz foi sede provisória da Comarca de São João das Duas Barras
1essa criada em alvará pelo até então príncipe regente D. João VI; na época todo o

estado que ainda era Goiás foi dividido em duas comarcas.

Em 1832 o atual Arraial de São Luiz, passa da condição de Arraial para vila,

passando  a  ser  chamado  de  Vila  de  Natividade;  e  mais  tarde  com  os  limites

territoriais  já  estabelecidos,  em  26  de  agosto  de  1933  passa  a  ser  o  então

Município  de  Natividade,  que  atualmente  tem o  espaço  urbano  divido  em três

zonas de usos distintos - a zona de proteção ambiental, zona de proteção histórica

e a zona de expansão.
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A cidade de Natividade mostra, portanto, na sua história a importância que

teve para o Brasil e para o estado de Goiás enquanto rota para os desbravadores e

os viajantes a serviço do império. Hoje sua importância pode ser considerada ainda

maior por ser portadora de parte da história do país e da memória do centro-oeste.

Esta teve seu conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico do centro histórico

tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em

1987.  Esse  conjunto  arquitetônico  é  constituído  por  ruas  estreitas  ainda  de

ladrilhos em grande parte, casarões e igrejas.

Com tanto tempo de história e memória sendo criada, a cidade expandiu sua

importância  de  nível  arquitetônico.  Por  tanto  o  patrimônio  imaterial  ganhou

importância  tanto  quanto  o  patrimônio  material,  assim  a  forma  de  fazer  de

iguarias, as festas religiosas, assim como a cultura oral passou a ter muita atenção.

Dentro  então  de  toda  essa  cultura  oral  que  hoje  pode  ser  muito  valorizada

principalmente para a população da cidade que sente orgulho de toda a história

construída  e  que  continua  preservada,  estão  as  músicas  dos  Catireiros  de

Natividade.

Segundo dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a

cidade de Natividade conta atualmente com uma população estimada em 9.291

pessoas, segundo atualizações de 2015. E é nessa pequena cidade que moram os

integrantes do grupo Catireiros de Natividade.

2.3 Análise das letras das músicas

Nas  letras  cantadas  pelos  Catireiros  de  Natividade é  muito  perceptível  o

valor dado para a natureza da cidade e do estado do Tocantins ao todo, assim como

também para a história local, a arquitetura, as tradições e os rituais.

Entre as 14 (quatorze) músicas do primeiro CD gravado pelo grupo, foram

escolhidas seis 6 (seis) músicas para a nossa análise neste tcc. O critério utilizado

para a escolha dessas músicas foi o fato de trabalharem as diversas temáticas que

fazem parte  do  repertório  em  geral.  A  seguir  podemos  observar  na  Figura  03,

imagem das letras da primeira e segunda música.
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Figura 03: Músicas 1 e 2 – (Catireiros de Natividade)

Na figura 03, podemos observar uma imagem religiosa católica e também

detalhe  de  uma  fotografia  do  senhor  Berlamino  Rumão  Ferreira,  um  dos

integrantes do grupo. Antes de analisarmos de fato as letras das músicas, devemos

fazer  uma  breve consideração  sobre  a  representação  gráfica  do encarte  do CD.

Podemos perceber que o tema religioso, que aparece nas letras das músicas, é algo

de suma importância para os Catireiros de Natividade, tanto que foi adicionada a

imagem  de  uma  santa  ao  encarte  do  CD.  A  presença  de  detalhe  de  um  dos

integrantes do grupo tem, também, muita importância, pois registra o momento do

processo de produção das letras de uma maneira simples.

Já na página dezoito são apresentadas duas figuras que se tratam da frente

(capa) e o verso do CD trabalhado aqui. A primeira imagem então apresenta os

“Catireiros  de  Natividade”  que  mostra  respectivamente  os  seis  integrantes  do

grupo de música segurando seus instrumentos musicais, incluindo uma viola, um

dos instrumentos mais famosos na catira e na folia. A segunda imagem apresenta

basicamente os mesmos membros da banda, porém em outra perspectiva, podendo

notar então outros instrumentos além da viola, que são os pandeiros, também de

extrema importância nas composições musicais da catira e da folia; ao fundo pode-

se  notar  também  a  parede  de  um  dos  casarões  do  centro  histórico  da  cidade

Natividade que é tombada como patrimônio histórico do Brasil.
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As músicas que serão apresentadas a seguir fazem parte do CD em questão

que apresenta em seu conteúdo, como já comentado, letras diversificadas, apesar

de claramente se tratarem do mesmo local e da cultura compartilhadas por eles ali.

Música 11. Sonhando com o Tocantins

Dormindo estava sonhando Que 
eu via beleza sem fim
Bem do alto de uma grande serra Eu via 
a terra como um jardim
Já fiquei logo animado Tinha 
do meu lado Muitos 
passarinhos
Era mesmo uma formosura Vi 
muita fartura olhei direitim
Logo alguém chegou me dizendo
O que você tá vendo é o Toncantins

Tocantins sempre foi um sonho
de um homem que viveu no passado Hoje
ele vive na história
saudosa memória Teotônio Segurado Ele 
foi um batalhador
Que muito lutou para vê-lo criado E 
através de seu sucessor
A emenda aprovou e foi realizado 
Teotônio de onde estiver
Tenho certeza e fé que tá emprazerado2

Palmas é uma capital linda Por ser a caçula 
da Federação
hoje o mundo inteiro lhe procura e é recebido
com muita atenção Acomoda todos imigrantes
lhe dando saúde e educação Tem estradas pra 
todos lugar pra o povo escoar suas produção 
Todos vivem com muita esperança Pois vê 
segurança pra população

Esse estado tem muitas riquezas Que vocês 
precisam conhecer
A cultura é bem variada
É uma beleza vocês pode crer A catira é 
bem diferente
Daquelas que você tem costume de vê Nessa hora 
eu fui acordando
Fiquei pensando, me emocionei As belezas 
daquele jardim
é esse Tocantins
Que eu também sonhe

Análise da letra “Sonhando com o Tocantins”:

Na música “Sonhando com o Tocantins” são citadas das belezas naturais do

estado e Joaquim Teotônio Segurado, que foi ouvidor-geral do estado de Goiás no

ano  de  1809.  Teotônio  Segurado  foi  o  primeiro  a  idealizar  a  separação  das

comarcas dos estados de Goiás e Tocantins.

Depois de anos de tentativas, foi na década de oitenta com forte mobilização

popular e política que a separação teve efetivação, sendo mais exato,  no ano de

1988. O estado de Goiás foi então dividido em dois, criando no antigo Norte do

estado, o atual Estado do Tocantins. O fato da “recuperação” deste fato de origem,

como foi mencionado no primeiro capítulo quando citamos Joël Candau, nos faz

pensar que a população reconhece e fortalece o momento histórico de criação

2 Emprazerado: Pode ser entendido como feliz ou contente.
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político-administrativa local que é sempre lembrada pelo grupo Catireiros de Natividade.

Na terceira estrofe a capital  do estado, Palmas,  é muito elogiada em sua descrição

sendo chamada de “capital linda”, assim como também é citada a cultura imaterial falando da

catira do estado que por eles é considerada diferente qualquer outra.

Com palavras simples e ao mesmo tempo contemplativas descrevem todo o local de

modo  admirador,  ostentando  paixão  pela  cultura,  pela  riqueza  natural  e  o  patrimônio

material do estado.

Música 14. Terra que amo

A 272 anos
No pé da serra explorada pelos bandeirantes 
Ali deixava de existir apenas um povoado
E transformava numa cidade muito importante Lhe 
colocaram o nome de Natividade
Que ecoava como aurora radiante
Em homenagem a Virgem Nossa Senhora 
Que todo dia e toda hora,
Ela abençoa os seus habitantes

(refrão)
Natividade terra que amo Aprendi 
amar desde eu menino Nossa 
Senhora nos pôs a benção E vai 
guiando o nosso destino Aqui se 
vive com amizade
Tudo que não presta logo vai saindo 
Porque essa comunidade
É abençoada pelo meu Divino

Natividade, hoje é seu aniversário Eu te 
ofereço todo o meu amor filial Parabéns, 
parabéns terra querida Você também um 
dia já foi capital De todas outras que existe 
no Estado É a mais rica em jazidas mineral
E demostrando o nosso reconhecimento Foi 
constato em documento
Você é o berço cultural
E demonstrando o nosso reconhecimento Foi 
constatado em documento
Você é o berço cultural

(refrão)
Natividade terra que amo Aprendi amar
desde eu menino Nossa Senhora nos 
pôs a benção E vai guiando o nosso 
destino Aqui se vive com amizade
Tudo que não presta logo vai saindo 
Porque essa comunidade
É abençoada pelo meu Divino
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                         Figura 04:
Música 14 - Centro histórico de Natividade

Análise da letra “Terra que amo”:

A música “Terra que amo” tem início contando a história da cidade de Natividade e

salientando ao mesmo tempo a crença católica que é predominante na região. Isso pode ser

visto  como uma forma de não esquecer e ao mesmo tempo a necessidade de buscar o mito de

origem  para  construir  ou  fortalecer  a  concepção  de  identidade  os  Catireiros  apontam  alguns

acontecimentos da história local, tendo já nos seus primeiros versos a lembrança do início de toda a

história do local que atualmente se chama Cidade de Natividade. 

Citam no segundo verso os bandeirairantes que em uma das buscas pelo ouro no centro-

oeste acabaram por povoar o local juntamente com os escravos que foram levados para que fosse

explorada a mineração do território, e ao seu decorrer lembram a época em que a cidade foi capital

do estado. 

Na música é manifestado novamente o orgulho que sentem pela cidade, e fica claro nos

versos: “E transformava numa cidade muito importante/ Lhe colocaram o nome de Natividade/

Que ecoava como aurora radiante”.  Ainda hoje não é esquecido que a cidade foi rota para os

viajantes a serviço da colônia como já foi visto anteriormente e esse é um dos motivos pelos quais

ela era e é considerada pelos moradores uma cidade muito importante. 

Em vários pontos da música é possível notar a forte ligação com a crença quando falam

sobre a benção aos habitantes que é dada pela Virgem Nossa Senhora, e pelo Divino. 

Na terceira estrofe da música é apresentado o seu contexto, onde a cidade é parabenizada

pelo aniversário sendo essa data comemorada no dia primeiro de Junho. Ao citar o documento que

demostra o reconhecimento da população por ela e a sua importância provavelmente baseiam-se no

tombamento deste como Patrimônio Nacional.
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Durante toda a música é feita demasiada declaração de carinho voltada para a cidade,

mencionando mais uma vez a natureza que se mostra muito valorizada por eles.

A  imagem  a  cima,  que  também  faz  parte  do  CD  aqui  trabalhado,  é  apresentada

juntamente com a letra, e mostra parte do centro histórico e em volta, as cerras que fazem

parte de toda a natureza e história do local.



Música 01. Canto a nossa Senhora

A porta da igreja abriu Pra nossa 
bandeira entrar

E nós viemos acompanhando Até no 
pé do altar

Chegamos no pé do altar
 Com o véu benzemos a cruz

Pra nós cantar na igreja 
Pedimos licença a Jesus

Zelador da Santa Igreja Dê três 
pancadas no sino

Pra o povo ficar sabendo Que 
aqui chegou o Divino

Deus te salve a casa santa Onde 
Deus fez a morada

Onde mora o cálice bento E a 
hóstia consagrada

Deus nos salve o trono ornado E Deus
nos salve a claridade

Deus vos salve a Mãe Querida              
Senhora da Natividade

Deus te salve Altar Santo Onde o 
padre reza a missa

Onde recebemos a hóstia Do      
bom ministro de Cristo

Deus nos salve a luz brilhante Do 
sacrário sempre acesa

Ela representa Cristo Aqui 
dentro da Igreja

Deus nos salve a Virgem Pura Protetora 
da humanidade

Nos dê paz, amor e fé Senhora da 
Natividade

Nossa Senhora pediu Para nós 
ter devoção

Rezar e fazer penitencia E não ter 
ódio no coração

Ilumine meu Divino Dai-nos força 
meu Jesus

Pelo seu tormento e dor Paixão e 
morte na cruz

O Rosário de Maria Foi feito em 
Jerusalém

Viva, viva, Nossa Senhora Para todo 
sempre amém.

Análise da letra “Canto a Nossa Senhora”:

Na  música  em  questão  o  próprio  título  deixa  explicita  a  devoção  ao

catolicismo: “Canto a Nossa Senhora”. A letra aqui é então voltada para a crença

católica local e as estrofes descrevem um ritual religioso da comunidade cujo se

chama Festa do Divino Espirito Santo. Ritual este que é passado por gerações.

Nela é descrito o ritual religioso, que segundo o Dicionário do Folclore 
brasileiro é descrito como:
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“Festa  religiosa  em Portugal  estabelecia  nas  primeiras  décadas  do
século XIV. [...] Foi trazida para o Brasil no séc. XVI. Império do Divino,
palanques, coretos armados para o assento do imperador do Divino,
criança ou adulto, escolhido para presidiar a festa e que gozava de
direitos majestáticos, libertando presos comuns em certas localidades
portuguesas e brasileiras. Para a festividade havia a  folia do Divino,
bando  precatório  pedindo  e  recebendo  auxilio  de  toda  a  espécie.”
(Cascudo, Câmara. 1954: 356)



Na música há toda a descrição de cada passo religioso durante o rito e todo o louvor

feito pela comunidade, mostrando dessa forma a importância e o valor da religiosidade para a

comunidade local.

Música 04. 40 Dias

Meu pessoal a todos licença eu peço 
Para mim cantar uns versos
Do que me foi confiado
Pedir a Deus pra me dar inspiração 
Pra mim falar da visão
Que tenho do nosso passado 
Natividade é a terra da cultura 
Graças a mãe virgem pura Padroeira do Estado
Padre Joatan que é filho da devoção
Segurou a devoção aqui desse berço sagradro 
Pra meu divino levo meu joelho ao chão 
Faço minhas orações
Que abençôa o nosso padre 
Que viveu as folias do Divino 
Todo ano tá saindo
E deixa o povo abençoado.

Meu pessoal as folias já existe
Mas só não tinha ainda se manifestado 
Pois Jesus Cristo ainda não tinha vindo 
Pra salvar o povo de seus pecados 
Tudo indica que divino ia girar
Mas precisava esperar 
O cordeiro ser imolado

Lá no cenáculo  os apóstolos reunidos 
Quando se deu o ruído
O Divino tinha chegado
Do mesmo jeito tem que ser o folião 
Precisa reunião para sair preparado 
Canto de folia dos versos a melodia 
Até criança arrepia
Pois é tudo inspirado
Pois as folias no plano de Deus havia 
Para girar hoje em dia
Ficou tudo registrado.

A bíblia fala em tantos números 40
A gente não pensa direito no raciocínio 
40 dias  foi a chuva do dilúvio
Que só sobrou Noé com a mulher e seus meninos 
40 anos Israel passou no deserto
Quando de lá do Egito vinha saindo 
40 dias Moisés no Monte Sinai
Os mandamentos ele vinha distribuindo 
40 dias depois que ressuscitou
Ele avisou pros apóstolos já vou subindo 
E 40 dias a contar do Dia da Páscoa
O povo católico passa Recebendo o meu Divino.
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Figura 05: Musica 4– Foliões durante o ritual religioso de folia.

Análise da letra “40 Dias”:



Os Catireiros de Natividade demonstram cantar suas experiências e a música “40 Dias”

é um exemplo disso. A crença ainda se mostra presente, porém nela é citada a luta para dar

continuidade à tradição. Nos versos “Padre Joatan que é filho da devoção/ Segurou a tradição

desse berço sagrado” os Catireiros fazem uma pequena demonstração de que há um risco de

se perder a tradição, mas pessoas que possuem alguma influencia no local ajudam a mantê-la.

A partir da segunda estrofe o grupo conta um pouco da história dessa tradição e em

seguida vemos na música toda a ligação da tradição com a religiosidade quando é feito a

relação com trechos bíblicos explicando a origem e motivação da festa do Divino e o fato

desta acontecer durante 40 dias.  

Mais acima temos a imagem também retirada do CD, que nos mostra os foliões a beira

da estrada em direção a algum lugar que faz parte da rota planejada. É um dos momentos dos

40 dias do “giro de folia”, como é chamado o ritual religioso.
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Música 05. Denuncia ecológica
*participação especial: Braguinha Barroso 
(violão)

Meu pessoal eu sinto tristeza 
De pensar na natureza Como ela tá hoje em dia
Fico sem sossego e sinto até um chamego Quando 
olho e não enxergo
O que antigamente eu via
De madrugada a ema fazia um-rum 
Ouvia os cantos dos mutuns
La dentro da matarias
Romper do dia a gente ia no pieiro 
Via o rastro dos gaireiros
Quando eles não corria
Se encontrava bandeira, peba e jacu Rebanhos de 
jaburu
Que era uma maravilha

E se a gente andasse com atenção Na beira 
daqueles capão
Duas, três, antas corria
Cachorro acuava e gritava era melêta Fazendo duas 
piruetas
Abraçando por cortesia
Tenho sentimentos, me dói por dentro
 Que eu não aguento
Vê essa terra vazia

Eu era criança via meu avô falar
Que caça ia acabar, mas eu não acreditei Pois toda 
hora a gente via um caititú
A paca mais o tatu
No terreiro vinha comer
A gente saía de casa pra campear 
Linhas de corpo, queixada
fazia a gente correr



Naqueles carreiros, via muitos catingueiros 
Com seu jeitinho ligeiro, correndo pra esconder 
Se via muitos rebanhos de lambusinhas

Dando as horas certinha 
Pra gente não esquecer
Os papagaios que coloria o céu
Fazendo leréu, leréu, hoje quase não se vê 
Arara preta, tatu-canastra
Foi cabando a raça até desaparecer

Eu fui obrigado me tornar um ecologista 
Pois está em nossas vistas a grande decepção 
Que os fazendeiros se tornou depredadores Com os 
seus grande tratores
Derrubando cerradão
Onde abrigava as famílias, animais 
Que hoje não existe mais
Caíram na extinção
Os pescadores de atitude clandestina rede malha 
grossa e fina
Eles faz o arrastão
Pobre dos peixes hoje não tem mais descanso Soltam 
bombas nos remansos
Só se vê a explosão
A piabanha que era peixe de flor abriu o chão e entrou
Não se vê nos ribeirão

A perdizinha  cantava lá na chapada

Agoplo  e braquiária não lhe dá mais condição 
O luiz-caixeiro que vinha roer bruaca
Também já sumiu no mapa
Não se sabe a direção
Meus sentimentos diz aqui dentro
Que tamos vivendo o tempo da depredação

Análise da letra “Denúncia Ecológica”:

A cidade de Natividade é cercada por natureza em abundancia; as cerras, as

cachoeiras, os poções d’água, assim como todo o cerrado que faz parte do rico e

extenso cerrado do centro-oeste; assim a fauna e a flora local é muito diversificada

e esta amplamente representada nas letras musicais dos Catireiros de Natividade.

Na música “Denuncia ecológica” é feita uma comparação com a mudança da riqueza

natural e animal de tempos atrás para os dias atuais.
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Fala  sobre  a  natureza  do  lugar  e  suas  perdas.  Na  primeira  estrofe  da  musica  são

apresentadas experiências de pessoas que tiveram contato com natureza, muitas vezes esses

que viveram na fazenda.

Na segunda estrofe seus versos falam sobre a previsão que os moradores mais antigos

já tinha sobre a natureza “Eu era criança via meu avô falar/ Que caça ia acabar mas eu não



acreditei”. Cita assim parte da fauna que se mostrava em abundancia e que atualmente já não

se apresenta da mesma forma. 

Em seguida apontam os motivos pelo qual a natureza do local se encontra escassa em

elação a natureza de anos atrás falando em seus versos sobre as agressões a ela que em

grande maioria das vezes quem comete não é morador do lugar. Devido a riqueza das terras

muitas empresas se sentem atraídas pelo local,  utilizam das madeiras para a produção de

carvão e das serras que são destruídas por conta da ganancia das mineradoras que utilizam a

desculpa de estarem gerando empregos para os moradores e assim sugam todos os recursos

e bens locais.

Música 13. Vida de Pobre

Um dia desse eu vi uma cena triste Que 
me comoveu e chamou atenção 
Um pai de família abraçado com a filha 
E as lagrimas dele caindo no chão
O moço chorava e reclamava
Que já tinha dias que faltava o pão

Eu sou um homem trabalhador
E já não sei mais o que posso fazer
Trabalho não recebo, o que compro não pago 
O supermercado já não quer vender
Meus filhos na escola morrendo de fome
Por isso os bichinhos não conseguem aprender

Um dia aqui eu me vi acuado Peguei uma 
redinha e saí pra pescar
Peguei mais ou menos cinquenta piabas Uns 
quatro piaus trouxe pra nós assar Encontrei o 
Ibama, tomou rede e peixe E disse a licença você
tem que tirar

Enquanto eu morava no sertão 
Essa situação nós nunca enfrentou
Criava uns porquinhos pra nossa despesa E tinha 
da roça até pra dispor
Mas o meu vizinho era um tubarão Meu 
pedaço de chão
O malvado tomou

Se eu pudesse voltava pra roça Porque 
minha vida é la no sertão
Mas a reforma agrária ficou na conversa Pois o 
presidente não deu condição Liberasse a terra e 
soltasse o dinheiro Nenhum pobre ia ficar sem o 
pirão.

33



               Figura 06: Música 13 – Casa simples e local construída com adobe.

Análise da letra “Vida de pobre”:

A cidade de Natividade é uma região formada por pessoas simples. Ainda

existe no local uma grande área rural e em geral a maior parte da população vive

com o essencial.

A  letra  “vida  de  pobre”  mostra  a  origem  humilde  dos  moradores  em

questão,  tendo  que  enfrentar  muitas  vezes  a  dificuldade,  a  burocracia  e  a  má

vontade do poder publica em ajudá-los. 

Assim como todas as músicas do grupo Catireiros de Natividade essa foi

baseada  em  acontecimentos  próximos  ao  compositor.  Segundo  suas  próprias

palavras há um misto de vivencia e de fatos presenciados de forma muito próxima.

Na ultima estrofe com os versos: “Se eu pudesse voltava pra roça/ Porque

minha  vida  é  lá  no  sertão/  Mas  a  reforma  agrária  ficou  na  conversa/  Pois  o

presidente não deu condição” mostra uma realidade que não está restrita apenas

aos moradores da pequena cidade do Tocantins, mas sim de boa parte do Brasil. No

caso da cidade de Natividade, pessoas que dependem de um pedaço de terra para

conseguirem condições melhores para sobreviverem vivem sem muita esperança

devido a reforma agrária que não se realizou. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com  este  trabalho  pudemos  observar  alguns  aspectos  conceituais

importantes, que serviram para sustentar as análises sobre o Patrimônio Cultural

em  geral,  e  especialmente  sobre  a  Memória  Oral.  Com  base  nas  teorias  que

realizamos  as  análises  das  letras  das  músicas  do  grupo  musical  Catireiros  de

Natividade,  objeto central de nossa pesquisa. Analisamos seis letras musicais do

grupo Catireiros de Natividade como pôde ser lido nas linhas anteriores.

Para ter uma compreensão geral do tema o conceito de identidade cultural é

extremamente importante,  pois é através dele que conseguimos elaborar a base

teórica que nos permite entender mais profundamente tanto a memória oral como

as  tradições  regionais.  Conseqüentemente,  isso  também  permite  entender  de

forma mais profunda e transparente os movimentos regionais, como é o caso deste

trabalho.

A identidade cultural, que pode ser resumida como os aspectos culturais da

realidade social que estamos inseridos, ajuda a entender a construção e formação

identidades  nas  diversas  regiões  do  Brasil.  Dessa  forma  se  torna  mais  fácil

perceber  os  diversos  modos  de  formação da identidade,  como a  memória  oral,

contada através das músicas.

A música desta maneira se apresenta como objeto de estudo, pois é também

um tipo de memória oral. As músicas regionais, como as catiras de natividade, são

meios que carregam historicidade e constroem tradições, que por sua vez ajudam

na formação das identidades regionais. A música conta história e passa experiência

de vida, ou seja, ela é uma fonte de estudo e pesquisa para compreender tanto a

história de seus personagens como a identidade coletiva de uma comunidade. O

que  torna  grupos  regionais,  como  o  desse  trabalho,  importantes  para  o

entendimento da construção identitária nacional e regional.

Considerando  então  a  importância  da  música  na  transmissão  de  uma

informação ou de um saber,  podemos salientar que ela é uma forma expressão

necessária  para  uma  comunidade  como  Natividade.  Ela  não  surge  de  forma

esporádica; é a partir da relação do indivíduo com outros recursos do seu
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cotidiano  que  se  torna  possível  a  sua  construção.  A  catira  é  a  forma  que  os

moradores da região encontraram para se expressarem e que evidentemente é em

elemento de integração cultural. Por tanto, a música, no caso dessas a catira, não

pode  ser  vista  apenas  um conjunto  de  melodias,  mas  também,  como  forma  de

expressão e de conexão entre indivíduos.

Nas músicas dos Catireiros de Natividade fica evidente toda essa expressão e

conexão quando que são escritas por moradores da região que buscam relatar em

suas  letras  as  vivências  pessoais  e  de  indivíduos  próximos.  Nas  suas  letras  é

possível  constatar  que  ao  mesmo  tempo  em  que  cantado  está  sendo  também

narrada uma experiência  de  vida,  um ritual  que  faz  parte  da  sua crença,  e  até

mesmo um apelo a respeito de acontecimento.

O grupo que iniciou sua formação com seis integrantes após se juntaram

para uma apresentação que tinha como intenção a divulgação da tradição e da

cultura local, hoje tem apenas quatro integrantes, tendo passado por modificações

mais de uma vez, carrega traços simples de pessoas humildes que compões suas

letras inspirados nas suas realidades e na paixão pelo lugar onde moram, junto

com toda a sua história. Esse lugar em questão se trata de uma pequena cidade do

estado do Tocantins que hoje é patrimônio do Brasil.

Analisando as músicas dos Catireiros de Natividade chegamos a conclusão

da importância da catira como forma de memória oral da cidade de Natividade, do

Estado de Tocantins. Ela se traduz em uma importante ferramenta de manutenção

da identidade local, tendo em vista que a pequena extensão da cidade e sua sensata

economia (que, por ser modesta, atrai poucos olhares para região). Os Catireiros de

Natividade  aparecem  como  um  importante  grupo,  pois,  é  um  dos  poucos  com

raízes locais  e com voz ativa,  e  que ainda constroem sua narrativa em cima da

realidade e história de Natividade.

Podemos ver então, como apresentado por este trabalho, a importância que

os grupos musicais  locais,  principalmente dos interiores brasileiros,  têm para a

manutenção das tradições regionais. Sem eles perderíamos uma importante fonte

de  informação  histórica  local  e  nacional.  Infelizmente  o  tema  ainda  é  pouco

estudado dentro das academias e do curso de Museologia (talvez por este ainda ser

um curso novo no cenário brasileiro),o que se traduz em poucas bibliografias para

melhor embasar as produções científicas.
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Em  razão  disso,  essa  pesquisa  se  apresenta  como  uma  importante

ferramenta  introdutória  para  aqueles  que  buscam  compreender  os  pequenos

grupos musicais do interior e suas tradições e história. Muito além dos Catireitos

de Natividade, o trabalho também serve de incentivo ao estudo de vários outros

tímidos grupos de artistas pelo Brasil, que carregam sozinhos, sem serem visto ou

ajudados por ninguém, a história e tradição de suas terras. Que ainda resistem, mas

que podem, por omissão ou descaso, sumirem, levando com eles a memória de um

povo, e uma importante parte da história brasileira.
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ANEXO

Entrevista com Belarmino Rumão do Grupo
Musical “Catireiros de Natividade”

Realizada em 29/06/2016
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TRANSCRIÇÃO



Isabelle – O senhor poderia me relatar como e quando foi formado o grupo Catireiros de 

Natividade?

Belarmino – A formação do grupo se deu assim: É.. em 97.Não.É isso mesmo...(houve aqui

um choque  de memória).  Em 97 nós  fomos convidados  a  fazer  uma  apresentação la  em

Palmas, era o início, era o ponta pé da cultura tocantinense, e um colega nosso nos convidou

pra gente  fazer  essa apresentação,  até pra  gente  poder  marcar  a  diversidade cultural  do

nosso estado. Foi eu e mais dois companheiro (mudança) mais três companheiro, fomos a

Palmas, fizemos essa apresentação e cantamos uma música que sempre é o carro chefe do

nosso trabalho, a catira Denuncia Ecológica, e caiu no agrado até do governador da época, o

senhor  Siqueira  Campos,  então  a  partir  de  então  nós  fomos  sempre  convidados  a  fazer

apresentações  e  resolvi  criar  o  grupo  Catireiros  de  Natividade pra(...)  até  pra  formar  o

distaque de onde era esse grupo. E porque o nome catireiro né? É pra distacar a tradição

cultural de nossa cidade.

Isabelle- Já faziam apresentação por Natividade mesmo?

Belarmino- Sim. Em Natividade, a nossa raiz cultural, eu vivo ela desde criança né, desde os

meus  14  anos  que  eu  giro  nas  folia,  eu  componho  roda,  catiras,  que  são  as  atividades

folclóricas de um giro de uma folia, e o giro da folia acho que você sabe muito bem que acima

de tudo é um momento religioso né, agora nos momentos profanos que tivemos, que são os

momentos de discontração é que a gente canta as roda, canta a catira pra agradar, pra alegrar

os morador.

Isabelle – Como são feitas as letras?

Belarmino – As letras a gente baseia muito pelo dia a dia sabe, porque é, de acordo com os

fatos  que vem ocorrendo na  época,  as  coisa  que acontece  na região,  então a  gente,  pela

criatividade da gente,  a  gente  inclui  essas  letra contando os fatos  acontecidos,  os  fatores

ocorridos.
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Isabelle - Quem escreve?

Belarmino- Nós somos várias pessoas no grupo, mas normalmente esse grupo as  letras que

são cantadas são de minha autoria, e se alguém quer cantar, eles cantam a autoria deles, cada



quem  tem  sua  própria  composição.  Vejamos  assim,  eu  tenho  uma  preocupação  com  a

natureza,o outro já tem uma preocupação de contar uma história dele, de um convite que ele

teve de ir para uma folia, o porque que ele não pode ir e assim sucessivamente, então são

variedade de composição de acordo com o fato que ocorre com cada pessoa.

Isabelle – O que vocês querem representar nas letras? Sobre as letras das musicas

escolhidas.

Belarmino – 40 dias, ela foi criada porque quando nós apresentamos em Palmas, as pessoas

queriam ter conhecimento do porque da folia, porque do giro da folia, porque esse tanto de

pessoa saí, deixar seus afazeres pra ir para um giro de folia, então eu comecei contando uma

história, fazendo uma referencia bíblica que o giro da folia já existia no plano de Deus desde

os primórdios, então, a gente as vezes não tem uma ligação porque o- giro da folia 40 dias- e

40 dias aconteceu tanta coisa que a bíblia relata. Não é verdade?! Então eu contei esse fato

bíblico pra mostrar pras pessoas o porque do giro da folia durante esses 40 dias, que é uma

evangelização.

Isabelle - E a música Vida de pobre foi baseada em algo também?

Belarmino -  Sim. E eu não quis descrever com quem aconteceu porque até podia  ficar um

pouco constrangedor, as vezes outro dia até nem da conta tanto de cantar ela porque parte

dessa musica, ela conta minha vida, então tem parte teórica mas parte prática também, fato

que aconteceu com outras pessoas e eu inclui também a minha vida.

Isabelle – Qual a importância da Catira para vocês?
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Belarmino - As vezes para o grupo ela se torna uma parte assim, conservação da cultura. Mas

pra  mim  significa  uma  manifestação  daquilo  que  eu  não  posso  contar  para  as  pessoas

conversando com elas pessoalmente, eu conto cantando, porque ali muitas pessoas podem

me ouvir  e me interpretar ao mesmo tempo,  os meus sentimentos,  o por que eu criei  as

coisas, o que eu quero falar com essa linguagem cantada. Por exemplo: quando eu escrevi

Denuncia Ecológica eu chamava a atenção das pessoas pra preservação do meio ambiente,



quais são as preocupação que a gente tem q ter, pras pessoas olharem em volta de nóis no que

acontece com a natureza de um modo geral, tanto a parte de animais quanto a parte hídrica.

Então foi minha preocupação quando eu escrevi essa música porque a voz do pobre, ela é

uma voz curta e se cantada ela pode ser longa, ela pode penetrar onde a gente as vezes nem

imaginava que ela chegava. É essa a importância pra mim da catira.

Isabelle - A formação do grupo continua a mesma do início?

Belarmino -  Não. Ela já sofreu alterações, até porque cada pessoa, os outros,  primeiro um

dos grandes membros do grupo, que ajudou nós no principio, ele veio a óbito né, a uns oito

anos atrás ele veio a óbito, e os outros cada quem tomou suas posição, teve dois que achou

por bem deixar o grupo e fazer sua própria formação, até porque achava que eles iam ter

maior sucesso do que nós, enquanto sabe Deus o que nós sofremos pra causar esse espaço

que a gente tem hoje na cultura do estado. E por que não do Brasil?! Então esse grupo já

sofreu alteração,  já  modificou de  componente,  mas continua o Patrício  e  eu,  e  mais  dois

companheiro que permanece firme com nós.

Isabelle - Tem mais ou menos uma idéia de para quantos e quais os locais o grupo já foi para 

apresentar?

Belarmino -  Vou tentar vê se eu alembro de algum, mais  fora,  porque dentro do estado

mesmo eu não vou dá conta de dizer quantas localidade nós já passamos. Mas fora do Estado

nós já tivemos em Terezina, Piauí nós já tivemos duas vezes no encontro nacional de fogueira,

tivemos em Goiás na Vila São José, na chapada dos Viadeiros duas vezes também, tivemos em

Vila Rica no Mato Grosso, em São Paulo
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nós já tivemos duas vezes no Itaú cultural que nós fomos fazer o lançamento de um CD, a

coletânea, que o Itaú patrocinou essa coletânea, onde nela ta Jerry Espíndola e o nome Tetê

Espíndola, e tivemos também no programa da Enezita Barroso.
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