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Resumo 
 O presente artigo trata-se de descrever e analisar a manifestação cultural da 
Catira, onde o canto e a dança são elementos centrais da construção de sua 
identidade cultural do estado de Goiás - Brasil. Estudo este que deve ser 
compreendido como uma maneira de reconhecer e trazer à tona a produção de 
identidades culturais, suas influências e diversidades culturais criadas no 
território analisado. A diversidade cultural se atualiza de maneira criativa e 
ininterrupta por meio de linguagens artísticas e expressões culturais que se 
manifestam no lazer, na tradição e na sustentação de comunidades tradicionais 
goianas originárias das mobilidades populacionais urbanas - rural. As 
manifestações culturais e a construção de suas identidades oferecem subsidio 
a compreensão geográfica da participação, do lazer, das experiências culturais 
e dos saberes dos habitantes. A metodologia utilizada foi à pesquisa teórica, a 
consulta a uma bibliografia diversa que norteia os temas propostos e a coleta 
de dados. Esses dados foram obtidos por meio de pesquisas de campo nas 
cidades na qual a manifestação da catira está presente no estado de Goiás. Na 
discussão dos resultados, foi possível verificar a criação da identidade cultural 
da catira, como as transformações ocorridas do passado aos dias atuais, por 
meio da mobilidade espacial da manifestação cultural em destaque. 
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