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Resumo : Esse artigo tem por finalidade compreender as permanências e 
transformações ocorridas nas práticas e representações culturais na região da 
Pedra Lisa, no município de Quirinópolis-Go.Também é nosso objetivo perceber o 
Catira por meio de suas características, representações e símbolos. Essa região 
se caracteriza pela riqueza de práticas culturais, especificamente, o Catira, ainda 
carente de estudo científico. Além do referencial bibliográfico, pretende-se 
analisar a iconografia e os relatos orais. 
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Ao se discutir as representações culturais faz senecessário que se 

atente aos princípios que possibilitam a construção da identidade de determinada 

sociedade.Parte-se, então de 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 

identidadeestão amplamente ligadas à cultura em si. A este respeito Thompson 

nos 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). 
 

                                                           

1 Artigo elaborado para o IV Seminário de Pesquisa da Pós-Graduação em História PUC-
GO/UFG e II Semana Procad PUC-GO/UnB. 
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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. 

SegundoCerteau, o processo de criação da cultura popular está 

diretamente ligado as práticas políticas cotidianas, aquelas regras pré 

estabelecidas socialmente, desde que legitimadas pelo cunho social. Percebe-se, 

a prática cultural como instrumento de ligação entre o presente e o passado, que 

Certeau chamará também como as lógicas dos jogos, contos e artes de dizer. 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, onde 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 
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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 conhecimentoligeiramente ligado ao caminho 

social estabelecido pelos próprios indivíduos, parte integrante e essencial, mas 

partilhado socialmente gerando a expressão, absorvendo das questões 

imponentes da vida cotidiana, isto porque a este campo simbólico se torna parte 

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 oCatira, tem-se por 

meio desta ação cultural a intenção do seio popular ou grupo familiar a 

preservação da memória. Halbwachs(2006) nos 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 

                                                           

2Denys 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. 
 



4 

 

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 

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 sócio-

política e cultural da nação brasileira. Considerando também as diversidades e 

peculiaridades culturais de cada região e micro-região de Goiás e em particular do 

Município de Quirinópolis cenário de nossa 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 comEcléa 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 aaproximação e unificação de vivências, um 

emaranhado de experiências contextualizadas dentro de um espaço cultural 

único.A linguagem presente noCatira 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. 

Balandier (1999) enfatiza que o processo de simbolização de um 

acontecimento está inteiramente ligadoà necessidade de manter a memória viva. 

Quando se fala em representações contidas por meio da memória não há a 

necessidade de contextualizarmos por meio de pessoas, mas também pode ser 

formalizados por meio de objetos, construções, poemas e até mesmo árvores. 

 
Há muitos lugares e momentos em que a aventura humana se engaja de 
outra forma. Alinham-se fórmulas e metáforas que se sucedem segundo a 
oportunidade imediata, a ordem do dia. Esta circularização acelerada é 



5 

 

significativa; desembaraça através de episódios breves pela dificuldade de 
compreender melhor.  (BALANDIER, 1999, p. 07). 
 
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 nas zonas rurais, 

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 suas vidas na região da 

Pedra Lisa3, são pessoas que em sua maioria vieram 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 quandoo 

fazem e que vêem o Catira, bem como outras manifestações culturais e de fé uma 

forma de manter a sua história “viva”. 

Para que se possa compreender o aspecto que incorpora a memória 

hoje, faz se necessário que se remeta o conceito aos seus primórdios, a priori a 

memória era entendida como algo surreal, explicado pelos complexos das 

metáforas subentendida como a caracterização de um momento histórico-social. 

 
A lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda 
de dados emprestados do presente, e, além disso, preparada por outras 
reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora 
manifestou-se já bem alterada. (HALBWACHS, 2004, p. 75-6). 
 
Segundo Halbwachs4 a memória aparentemente mais particular remete 

a um grupo. O indivíduo carrega em si a lembrança, mas está sempre interagindo 

com a sociedade, seus grupos e instituições.  

                                                           

3Localizada ao Sudeste de Quirinópolis. 

4 Sociólogo e matemático francês, nascido em 1877. A sua concepção de memória social e a 
reflexão que produziu sobre o suicídio (relacionada com a solidão social) são exemplos da relação 
que estabeleceu entre psicologia e sociologia. Dentre as suas obras pode-se destacar: La 
mémoirecollective, Les causes du suicide e L'evolutiondesbesoinsdansles classes ouvrières. 
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É bem verdade que num mundo capitalista em que vivemos isto não é 

fácil, pois as pressões surgem de todos os lados,inúmeros problemas que 

acarretam o desequilíbrio, pois estes mesmos não são capazes de tolerarem este 

assédio capitalista que para eles é voraz e devastador. 

Balandier (1999)trabalha este processo como uma dinâmica de 

representações onde o dinamismo está nas representações sociais atuando sobre 

os processos eventuais da memória, bem como a relação de sua ligação entre a 

casualidade, a objetividade, sendo estas construídas a partir da representação do 

que ele denomina de sujeito histórico. 

A transcrição entre a preservação da memória e a característica de 

representação está presente dentro da performance. Embora não exista algo 

concreto que possa delimitar o conceito de performance, seguimos a concepção 

teórica de João Gabriel, que enfatiza que noCatira a performance está presente 

no ato da dança, do bater dos pés e das mãos, da vestimenta, em linhas gerais “o 

corpo fala por si próprio”. Vejamos a fotografia abaixo: 

 

 

Foto 1: Apresentação do Grupo de Catira “Os Catireiros da Pedra Lisa” para o Programa Frutos da 
Terra. 

Fonte: Arquivo particular da autora. 
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Ao se analisar a fotografia acima se pode entender de forma explícita o 

conceito de performance trabalhado por João Gabriel5. Tais características estão 

presentes na vestimenta, neste caso a camisa xadrez, o chapéu e o lenço 

amarrado no pescoço, que delimitam a figura do catireiro, o homem sério das 

zonas rurais que por meio das apresentações performáticas procura repassar às 

próximas gerações aquilo que lhe foi deixado como herança.  

Para Balandier6, 

 
Vai mais fundo e mais longe, conjuga-se a técnica e juntos não cessam de 
surpreender e revolucionar a produção humana. [...] Incita a interrogação de 
seu saber, cria ciências cognitivas, não mais se submete a uma única 
avaliação filosófica. Tudo se passa como se o ato de saber se tornasse cada 
vez mais obscuro, à medida que avança em conhecimentos capitalizados e 
em capacidade de intervenção prática. (BALANDIER, 1999, p. 08). 
 
Neste sentido, ao se analisar a projeção da sociedade quirinopolina vê-

se a formulação de uma história projetada sobre a perspectiva impactante do 

grupo familiar da qual a família faz parte, onde a presença do cunho social está 

inteiramente ligada às questões políticas, religiosas, e da própria defesa da 

memória social das famílias presentes. 

Moura e Paiva7 (2010) apontam que a formação cultural da sociedade 

quirinopolina está inteiramente ligada à formação de laços familiares. E cada laço 

familiar coloca em cena sua contribuição para construção da história de sua 

cidade. Sendo assim, a formação do Catira em Quirinópolis também não foi 
                                                           

5João Gabriel Lima Cruz Teixeira é doutor em Sociologia pela Universidade de Sussex, Inglaterra. 
Realizou estágios pós-doutorais em Sociologia do Teatro na New School for Social Research, 
Nova Iorque, 1933/1994, e na Maison dês Sciences de l’Homme, Paris-Nord, 2003/2004. 
Coordena a Pós-Graduação em Sociologia na Universidade de Brasília (UnB) e o Núcleo 
Transdisciplinar de Estudos sobre a Performance – TRANSE/UnB. 

 

6Sociólogo francês (1920) estudou, sobretudo a Sociologia da África negra, trabalho que se 
refletiu, por exemplo, nas obras Sociologieactuelle de l'Afriquenoire; 
dynamiquesocialeenAfriquecentrale e Afriqueambigue. Abordou ainda a teoria dinâmica das 
estruturas sociais. 

 

7 Formados em Licenciatura Plena em História pela UEG – Universidade Estadual de 
Goiás – Unidade Quirinópolis em 2010. 
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diferente. Em termos gerais e por meio das pesquisas sabe-se, que a origem 

doCatira em âmbito nacional se deu por meio das junções culturais entre índios, 

europeus e africanos. Ambos procuravam retratar por meio desta arte suas 

vivências. Vejamos abaixo a fotografia: 

 

Foto 2: Apresentação do Grupo de Catira “Os Catireiros da Pedra Lisa” para o Programa Frutos da 
Terra. 

Fonte: Arquivo particular da autora. 

 

A imagem acimafotografada em uma apresentação para o Programa 

Frutos da Terra mostra o momento em que os catireiros praticam uma espécie de 

“duelo” trocando de lado em vários momentos durante a coreografia e cantoria da 

música e, ao final, chegando a sua posição inicial. 

Nota-se, mediante a performance utilizada pelos catireiros, que existe 

uma espécie de competição entre os catireiros pela forma que eles dançam muito 

presente em danças africanas, européias e, principalmente,em algumas tribos 

indígenas aqui no Brasil. 

Ainda 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. Um exemplo disso é a 

apresentação das professoras do Centro Municipal de Educação Infantil 
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(CMEI)Marconzinho ao Programa Frutos da Terra, programa esse exibido em 

Maio de 2010. As professoras foram ensaiadas pelo senhor Alarico,(um dos 

descendestes de uma das famílias que iniciaram a dança do Catira em 

Quirinópolis) a diretora, professora Warla e várias funcionárias do CMEI fizeram 

uma apresentação com direito a figurino e coreografia característicos do Catira, 

embora o Catirano município de Quirinópolis e região não seja praticado entre as 

mulheres percebe-se, a importância e a necessidade da preservação cultural 

dessa dança, e quem sabe, que ela torne uma prática entre o público feminino, 

uma vez que em outras regiões do país existem grupos de Catira femininos, 

inclusive em Goiás, e também não tão comum, mas existe em algumas regiões a 

prática de dançar o Catirahomens e mulheres juntos, no mesmo grupo. Vejamos a 

fotografia abaixo: 

 

 

Foto 3: Apresentação da dança Catira pelas professoras do CMEI Marconzinho para o Programa 
Frutos da Terra. 

Fonte: Arquivo particular da autora. 
 

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. 
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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. 

Assim, representa, 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, podemos 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 singularé transformada e legitimada no plural. 
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