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Resumo 

Nesse artigo propõe-se fazer um diálogo entre as manifestações culturais goianas, em especial 
a Catira, com as práticas educacionais, no que diz respeito às funções culturais na educação; 
favorecendo as manifestações culturais, a partir da identidade regional e dos processos 
educativos do estado de Goiás. Visa-se assim, neste trabalho, identificar a catira como 
manifestação presente na vida cotidiana de uma parcela de alunos em uma escola municipal 
de Goiânia/GO. Realizaram-se um levantamento bibliográfico, em teses, dissertações, artigos 
de autores que trabalham a educação e a cultura, como também, expressões orais dos alunos. 
Discussões sobre as espacialidades da manifestação cultural da Catira presentes no estado de 
Goiás permeiam o artigo. 
 
Palavras-chave: 1- Manifestação Cultural / Catira. 2- Práticas Educacionais. 3- Goiânia. 

 

 

Abstract 

This paper seeks to make a dialogue between cultural manifestation of Goiás, especially, 
Catira, with the education practices in relation to cultural functions in educacion. Promoting 
cultural manifestation from the regional identity and the educational processes of the state of 
Goiás. Aim is thus in this work to identify the manifestation of catira in the daily life of a 
portion of students in a school in Goiânia/GO. There were a literature survey, in theses, 
dissertations, articles from authors who work in education and culture, and with students' oral 
expressions. Discussion on the spatiality of the cultural manifestation of Catira present in the 
state of Goiás permeate the article. 

Keywords: 1- Cultural Manifestation / Catira. 2- Educational Practice. 3- Goiânia. 
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Introdução 

 Este artigo é fruto da pesquisa realizada como parte do projeto de dissertação de 

mestrado “As espacialidades da manifestação da Catira no Estado de Goiás”. Desta pude 

colher resultados pertinentes para o desenvolvimento deste texto. 

 A importância de trabalhar com as manifestações culturais nas escolas goianas 

fortalecem a relação das pessoas com suas heranças culturais, estabelecendo melhores 

relacionamentos destas com estes bens e com a necessidade de preservação e valorização das 

manifestações. 

 Os termos cultura e educação que se têm na sociedade atualmente nos fazem refletir 

qual seria a verdadeira função da educação formal, aquela que ocorre nos espaços 

estruturados para este fim, como as escolas, como referência nesse espaço. Também, sobre a 

relação entre escola e educação, responsáveis por atender as necessidades humanas, tendo 

objetivos que giram em conhecimentos presentes na vida das pessoas. 

 De acordo com Forquin (1993, p.12) a função da educação seria a de colocar o ser 

humano em contato com “um patrimônio de conhecimentos e de competências, de 

instituições, de valores e de símbolos, constituído ao longo de gerações e característico de 

uma comunidade humana particular”. Porém, atualmente as teorias e práticas questionam e 

desconsideram o principal objetivo educacional.  

 Os questionamentos referentes com a busca e preservação das manifestações culturais 

estão na pauta das discussões acadêmicas, políticas e filosóficas. Essa preocupação se deve, 

principalmente, pelo acelerado processo de globalização mundial, que ameaça constantemente 

destruir constructos de identidade local regional, pelas incertezas causadas pelas ameaças da 

pós-modernidade. 

 Considerando tais relevâncias, as questões culturais e identitárias para se compreender 

a nossa cultura e o momento histórico retratam-se também, o papel que as instituições 

educacionais desempenham na construção das identidades e na preservação das manifestações 

culturais, como a Catira, no estado de Goiás. Com o propósito de estudar o espaço cultural 

goiano, fez-se necessário um recorte temático em virtude da vasta presença de ritos que 

evocam as tradições locais nesse estado, como é o caso das catiras 

 Para esta discussão, tomou-se como objeto os traços da manifestação cultural da catira 

presentes nas práticas educacionais de uma escola municipal, em Goiânia, centro do estado de 

Goiás. Parte-se do principio que, a educação desenvolvida nas escolas, ela  esteja 
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comprometida em trabalhar com conteúdos culturais significantes, das  manifestações que 

compõem esta comunidade. 

 De acordo com a Prefeitura de Goiânia, a capital do estado de Goiás e também, 

segunda cidade mais populosa do centro-oeste, foi planejada e construída, com o intuito de 

desempenhar a função de centro político e administrativo do estado. Com um clima tropical 

úmido e uma topografia quase plana, a capital, é referência nacional no comércio varejista e 

industrial (alimentos, serviços e roupas). 

 A capital concentra uma grande quantidade de museus e é apontada como uma das 

sete capitais brasileiras com melhor qualidade de vida. Atualmente possui mais de 1(um) 

milhão de habitantes. 

Inicia-se a discussão com os debates em torno das manifestações culturais e a 

educação, com o intuito de ajudar o leitor a se situar e a entender a dimensão desse tema e 

aquele usado no escopo do trabalho. Em seguida será apresentada uma caracterização da 

cultura e de suas manifestações e dessa com as políticas educacionais. Logo após inicia-se 

uma relação entre as manifestações culturais e sua relação com as práticas educacionais. Na 

próxima seção se trabalha com a manifestação cultural da Catira como produtora de uma 

identidade educacional. Por último, as considerações finais com uma análise dos principais 

aspectos mencionados no trabalho.  

  

  

1. Manifestações Culturais e Educação 

 

 Atualmente, os debates em torno do termo cultura e dos seus mais variados 

desdobramentos assumem uma primordial função na nossa sociedade. Passa-se por uma 

considerada “mudança cultural”, principalmente por meio das novas tecnologias e renovações 

da informação, propiciando diferentes aproximações entre os grupos humanos. Tais 

tecnologias trazem consigo aspectos negativos, como a centralização do poder e a dominação 

econômica e cultural, o que promove a concentração de riquezas nos grandes centros 

produtores de cultura e, conseqüentemente, sua massificação. 

 Pode-se dizer que a cultura construída historicamente foi transformada no tempo e no 

espaço e está ligada a história particular de cada família, grupo ou indivíduo. A cultura é 
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historicamente construída nos meios econômicos, políticos e sociais. É uma obra/leitura 

sempre inacabada, sempre em processo de (re)construção. 

 A diversificação da sociedade origina a diversidade da cultura representada por um 

povo. É por meio dessa, que (re)cohecemos e (re)contruimos a história e a identidade de cada 

sociedade. Desta feita, a atividade cultural passa a representar uma diversidade simbólica e 

molda a identidade individual e de grupos, permitindo a sua modificação e não apenas a sua 

descrição. 

 As discussões em torno da cultura, seja ela em qualquer instancia, refletem-se 

diretamente e indiretamente nas manifestações culturais. Para isso, precisamos compreender 

como constituem a cultura e suas manifestações culturais e a educação. 

 

 
1.1 A Cultura e suas manifestações 

 

As diferentes sociedades são formadas por diversos motivos, mas neste estudo 

privilegiam-se as diferenças culturais no meio rural/urbano, que agem sobre os espaços de 

maneiras distintas, de acordo com suas necessidades e destaques. O que desta feita existe, é 

uma sociedade diferente de outras, da mesma maneira, a cultura se diferencia e não se repete 

nas mesmas. As diversidades de práticas culturais no espaço goiano acompanham a 

diversidade humana, e se manifesta de forma diferenciada, o que se pode observar nas Catiras. 

A cultura é o referencial humano, que se vale para os conhecimentos adquiridos ao 

longo da vida, por meio das experiências e sistematizados pela técnica no cotidiano na forma 

de agir, vestir e ser, transformando assim o espaço de acordo com as necessidades e interesses 

de cada indivíduo. Ela está presente no espaço por meio das práticas sociais e no campo dos 

pertencimentos humanos (tradições, mitos, crenças, entre outros), nas manifestações que 

influenciam a construção do conhecimento social, político e cultura. Assim, a cultura é 

considerada dinâmica e vai norteando o desenvolvimento do homem, agindo como uma 

importante produção no espaço mundial. 

 Trata-se de algo constantemente aprendido com a família, com a religião e com a 

escola, por meio dos contatos, experiências cotidianas; ou seja, podemos entender que cada 

indivíduo constrói um “ato cultural” de acordo com os conhecimentos que carrega consigo, 

desde o seu nascimento. 
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 A produção de iconografias entendendo-as aqui como um conjunto de símbolos 

variados, materiais ou abstratos, que exprimem as crenças e os valores de uma coletividade 

em torno de suas identidades territoriais, revela uma organização simbólica, seja a partir de 

suas dimensões sócio-culturais, ou daquelas orientadas ou impostas pelo Estado. 

 Tomando emprestado as palavras de Bailly et al. (1991, p.21), pode-se dizer que esta 

geografia, consciente de sua subjetividade, nos permite, por meio da análise das 

representações sociais em suas lógicas espaciais, analisar discursos e práticas, razão e 

sentimentos enraizados no lugar. 

 A diversidade cultural, decorrente da miscigenação entre estes povos formadores da 

sociedade brasileira atual, proporcionou uma espécie de caldeirão cultural de onde surgem, 

em meio ao caos, belíssimas manifestações artísticas populares como músicas, danças, 

poesias, esculturas e pinturas. Assim como a cor da pele, os olhos e os cabelos foram tomando 

características particulares, os ritmos, bailes e cantares tiveram o mesmo fim: fundiram-se, 

constituindo a Música e a Dança Popular Brasileira. Podemos dizer que o potencial criativo 

do povo brasileiro, conhecido mundialmente, existe graças a essa diversidade cultural. “Assim 

como a biodiversidade é essencial para a continuidade da vida, a diversidade cultural é 

essencial para a evolução do potencial criativo de toda a humanidade.” (D’AMBRÓSIO, 

1997, p.63) 

 De norte a sul do país, encontram-se inúmeras manifestações de danças, tais como as 

catiras, que são praticadas nos salões, terreiros, pátios das Igrejas, praças, enfim, onde o povo 

está. Essas danças são passadas de geração a geração como uma herança prodigiosa que deixa 

tanto os pais quanto os filhos, orgulhosos de fazerem parte de tal tradição. Nesse sentido, o 

conhecer-se por meio do que nos forma pessoal, cultural e socialmente é fundamental para o 

desenvolvimento saudável da nossa identidade, e necessário para que faça parte dessa 

identidade compreender e respeitar as diversidades existentes. 

Posto isso, acredita-se que se tem muito a aprender e reaprender com a cultura popular. 

Para Montago, cultura é o modo particular pelo qual as pessoas se adaptam ao seu 

ambiente; é também a resposta dos homens às suas necessidades básicas; também é o modo 

de vida de um povo, o ambiente que um grupo de seres humanos, ocupando um território 

comum, criou em forma de idéias, instituições, linguagens, instrumentos, serviços e 

sentimentos. A cultura é sempre um completo. É criação do homem, é recebida como herança 

dentro do grupo em que cada pessoa nasce; é adquirida ao contato com outros grupos. 
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 Só o homem é portador, transmissor e criador de culturas, e por isso só ele a cria, a 

possui e a transmite aos seus descendentes. As sociedades animais e vegetais a desconhecem. 

É um complexo, porque forma um conjunto de elementos, inter-relacionais e 

interdependentes, que funcionam harmonicamente na sociedade. Os hábitos, idéias e técnicas, 

formam um conjunto, dentro do qual os diferentes membros de uma sociedade convivem e se 

relacionam. 

 A transmissão pelo contato não abrange toda a cultura do outro grupo: somente alguns 

traços se transmitem e se incorporam à cultura receptora. Esta, por sua vez, se torna também 

doadora em relação à cultura introduzida, que incorpora aos seus padrões, hábitos ou 

costumes que lhes eram estranhos até aquele momento. É o processo conhecido como 

transculturação, isto é, a troca recíproca de valores culturais, pois em todo contato de cultura 

as sociedades em contato são ao mesmo tempo doadoras e receptoras, interculturando valores 

que se adaptam de umas às outras.  A cultura está ligada à vida do homem, nasceu com ele, e 

se desenvolveu, a princípio lentamente, depois de forma acelerada. A cultura é um 

instrumento de adaptação do homem ao meio. É através dos valores culturais que o homem se 

integra ao seu meio. 

 Através do padrão cultural se evidência a originalidade das culturas; identifica-se o 

que há de específico ou de peculiar numa cultura. Os complexos de cultura são aqueles 

conjuntos de traços culturais intimamente ligados entre si que formam uma unidade de 

função. 

 

1.2.1 Cultura nas políticas educacionais 

 

 Aspectos relativos à cultura e à diversidade cultural no âmbito das políticas 

educacionais brasileiras são abordados constantemente, dando referência as categorias cultura 

e educação, que se tornam recorrentes após a aprovação das Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), Lei 9394/93. 

 As discussões referentes a cultura e suas diversidades ganharam impulso após os anos 

1980, principalmente relacionado as lutas de movimentos e organizações sociais populares 

que assumiram suas próprias identidades. É nesse contexto que as questões sobre gênero, 

cultura, religião, entre outros ganham impulso. De acordo com Daron; Marcon (2004, p.62-
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82) as lutas focais foram ganhando lugar, com movimentos e organizações negras, indígenas, 

homossexuais, entre outros. 

 A Constituição de 1988 reconhece como obrigação do Estado garantir “o pleno 

exercício dos direito culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará a valorização e 

a difusão das manifestações culturais”. No Parágrafo 1, no mesmo artigo, a constituição 

estabelece dever de o Estado proteger as “manifestações das culturas populares, indígenas e 

afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”. 

 As Diretrizes e Bases da Educação dizem, no art.1º, que a educação envolve, entre 

outros aspectos, “as manifestações culturais”. No art. 26, os currículos devem contemplar uma 

parte diversificada das regiões e também das culturas. No art.36, no parágrafo 4 diz que “ o 

ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 

para a formação do povo brasileiro. 

 Atualmente o que se observa é que de um lado, nota-se a diversidade sociocultural da 

sociedade brasileira, e de outro, a flexibilidade para incorporar essa diversidade na matriz 

curricular educacional. Por meio da percepção dessa diversidade, observa-se que há um 

reconhecimento de que a sociedade brasileira é diversa e plural e que a educação tem de 

trabalhar com essa diversidade. Existe uma visão de que a escola e os seus funcionários estão 

com condições de realizarem este desafio, porém a realidade mostra parecer que estamos 

longe desse horizonte. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais o desafio é:  

 

valorizar as diversas culturas que estão presentes no Brasil, propicia ao aluno 
a compreensão do seu próprio valor, promovendo sua autoestima como ser 
pleno de dignidade, cooperando na formação de autodefesas e expectativas 
indevidas que poderiam ser prejudiciais (vol. 10, p. 51). 

 

 

2. Percorrendo as manifestações culturais e práticas escolares 

 

 A educação visa transmitir e perpetuar a experiência humana considerada como 

cultura. 

[...] a cultura é o conteúdo substancial da educação, sua fonte e sua 
justificação última: a educação não é nada fora da cultura e sem ela. Mas, 
reciprocamente, dir-se-á que é pela e na educação, através do trabalho 
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paciente e continuamente recomeçado de uma ‘tradição docente’ que a 
cultura se transmite e se perpetua [...] (FORQUIN, 1993, p. 14). 

 

 Com preocupações e diferenças, as identidades dos grupos sociais e individuais a 

quais estamos inseridos por meio da cultura deveriam estar presentes no educando. Incluindo 

desta maneira, as manifestações culturais, como a Catira, que ocorrem nos mais diversos 

momentos de lazer dos estudantes. 

 A escola vem incentivando o sentido produtivo e privilegiando os saberes 

instrumentais. Nesta orientação, que normalmente é voltada para o trabalho as manifestações 

culturais, que trazem o prazer, a criação, diversão e a expressão livre são desconsideradas. O 

que se resulta é a vivência. 

 Em alguns momentos observam-se as brincadeiras e diversões nas escolas. A escola o 

apropria como instrumento de aprendizagem e possíveis objetos pedagógicos. Porém, por 

meio da escola existe também a necessidade de se dar continuidade a vida cultura. As 

manifestações culturais que são vividas nos momentos de lazer devem ser consideradas objeto 

de educação, contemplada nos currículos escolares. Estas manifestações possibilitaram ao 

estudante, uma visão crítica e criativa dos conteúdos, contribuindo tanto para o lazer, quanto 

para a educação. 

 De acordo com Alves J; Melo (2003) todas as manifestações culturais são práticas 

repletas de significações e constituintes do patrimônio do grupo a qual compõem. Carregam 

assim, valores, costumes, formas de pensamento e de vida do indivíduo e da sociedade. 

 Quando exerce a sua verdadeira função, a escola deve ter o intuito de ampliar os 

currículos por meio do ensino, e também, por meio do lazer e das manifestações culturais. 

Respeitando a atualidade, a vida, a identidade individual e de toda sociedade e a cultura, os 

currículos devem ser construídos por meio das comunidades e de seus desejos. 

 O processo de conhecimento e principalmente o de reconhecimento da criança, como 

agente histórico e cultural, será um dos maiores pilares para a democracia cultural e escolar. 

 No quadro a seguir, descrevem-se as respostas dadas referentes a questões de 

conhecimento e de participação das manifestações culturais (Anexo I) do grupo de alunos em 

Goiânia. 
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Quadro 1: Quadro referente a respostas coletadas em uma escola municipal no centro de Goiânia 

Conhecimento/Participação das Manifestações Culturais do Estado de Goiás 

 

Bumba Meu Boi                                   Dança de Roda                                            Samba 

Catira                                                   Congadas                                                     Capoeira 

Quadrilhas                                            Páscoa                                                         Natal 

Carnaval                                               Fogaréu                                                       Cavalgada 

Folia de Reis                                       Ciranda                                                         Cavalhadas 

Congadas                                            Arroz com pequi                                           Pastorinhas 

Reggae                                                Rap                                                               Sertanejo 

Fonte: Alunos de uma determinada escola municipal, situada no centro de Goiânia. O estudo foi realizado 
no período matutino nas turmas do segundo e quinto ano do Ensino Primário e do sétimo e nono ano do 
Ensino Fundamental, totalizando 120 alunos. 
 Por meio do Quadro 1(um), observa-se algumas respostas direcionadas as perguntas 

realizadas. Desta feita, nota-se que mesmo pela falta de participação em algumas 

manifestações, uma grande quantidade de alunos sabe ou pelo menos já ouviu relatos sobre 

essas manifestações. 

 Assim, relaciona-se a Catira, presente nas respostas, como uma produtora de 

identidade cultural goiana e consequentemente associada ao currículo educacional das 

crianças e jovens pode-se promover práticas educacionais positivas para o desenvolvimento 

dos indivíduos e posteriormente, de toda a comunidade. 

 

 

2.1 A Catira como produtora de uma identidade cultural educacional 

 

O caminho interpretativo das praticas educacionais, permite estabelecer um diálogo, 

entre a cultura local dos municípios, suas tradições, e locais de manifestações, com a 

finalidade de construir um conhecimento que mostre a importância de uma visão de conjunto 

dos rituais, com suas semelhanças e diversidades espaciais. Isso ocorre, para que essa cultura 

possa ser difundida, ao ponto de demonstrar novos caminhos e alternativas mais adequadas 

para a sua utilização, como é o caso dos produtos turísticos, principalmente, no que diz 

respeito à preservação do espaço cultural goiano.  

 Vale à pena conceituar tradição que, segundo Hobsbawm (1997), significa transmitir 

oralmente fatos históricos: lendas, contos, usos e costumes de idade em idade; atos ou hábitos 
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inventados ou gerados espontaneamente transmitidos de geração em geração. As tradições 

podem ser inventadas, construídas formalmente, institucionalizadas e aquelas surgidas 

rapidamente sem simbolizar um período limitado. 

 Ainda acrescenta as contribuições de Maguiles (1991, p. 62) ao indicar que: 

 

os rituais e costumes do passado não são somente soluções úteis ou meras 
expressões conservadoras. Seu sentido vai mais longe e se mostra mais 
nítido quando se descobre neles formas de resistir aos efeitos deformadores 
da cultura dominante. Nestas manifestações, encontram-se soluções para o 
presente. Não se trata de conservadorismo, mas, em muitos casos, de 
preservação de uma base a partir da qual, resistir significa conservar a 
identidade, a dignidade e a solidariedade. 

 

 As catiras tratam-se de danças passadas de geração a geração como uma herança 

prodigiosa que deixa tanto os pais quanto os filhos, orgulhosos de fazerem parte de tal 

tradição. O conhecer-se através do que nos forma pessoal, cultural e socialmente é 

fundamental para o desenvolvimento saudável da nossa identidade, e necessário para que faça 

parte dessa identidade compreender e respeitar as diversidades existentes. Posto isso, acredita-

se que se tem muito a aprender e reaprender com a cultura popular. 

 A manifestação cultural da Catira é praticada largamente pelos interiores do Brasil, 

entre destaque estão os estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Tocantins e 

principalmente, o Estado de Goiás1. No que se refere às espacialidades dessas danças, a figura 

1 a seguir apresenta a distribuição de ocorrência dessas manifestações culturais. Essas danças 

se desenvolvem por meio de um ritmo de sapateado brasileiro semelhante a um ‘bate-pé’ ao 

som de palmas e violas. Pode ser exercitado somente por um grupo de homens ou também por 

um grupo de mulheres.  

                                                           
1
 Situado na parte leste da região Centro-Oeste, o Estado de Goiás, integra o planalto central, constituídos por 
terras planas e faixas da floresta tropical. O estado possui o nome pela antiga presença dos índios Goyazes. Com 
a chegada do branco (europeu) ocorreu o aprisionamento desses índios e de escravos para a mão-de-obra. Assim, 
formou o povo goiano, com uma mescla de culturas. A aculturação européia resultou nas danças, folguetos e 
festas, principalmente dos santos, herdadas também do branco europeu. Então, o estado ganha destaque por suas 
inúmeras manifestações culturais, como as congadas, Folia de Reis, Catiras, Fogaréu, entre outros. 
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Figura 1: Espacialidades da Manifestação da Catira no estado de Goiás 

 Para o conhecimento sobre esse ritmo da dança, marcado por violas e batidas das 

mãos, uma contra as outras, se embeleza pelos trajes comuns utilizados pelo grupo: chapéu, 

botina, calça comprida, camisa manga longa e gravatas de lenços. A coreografia é alternada 

em cada região, o estado de Goiás, baseia-se principalmente na linha country americana. 

A dança inicia-se com puxado do violeiro com seu rasqueado2 e os dançadores que 

fazem a ‘escova’, ou seja, um bate-pé e bate-mão. Logo, o violeiro canta parte da moda 

ajudada pela segunda voz, e assim, voltam ao rasqueado. Os dançadores entram no bate-pé, 

bate-mão intercalados por pulos, transpasses e voltas. Quando encerra a moda, os dançadores 

realizam o que se denomina ‘Serra Acima’, na qual rodam uns atrás dos outros, da esquerda 

para a direita, mantendo os movimentos de pés e mãos.  Feita a volta completa, os dançadores 

viram-se e se voltam para trás, realizando o que se denomina ‘Serra Abaixo’. E ao terminar 

cada um deve estar no seu lugar, a fim de executar novamente os ritmos dos pés e das mãos. 

Encerra-se o recortado, no qual as fileiras trocam de lugar e assim também os 

dançadores, até que os violeiros se colocam na extremidade oposta e depois voltam aos seus 

lugares. Durante o recortado, depois do ‘levante’, no qual todos levantam a melodia, cantando 

em coro, os cantadores entoam quadrinhas em ritmo vivo. No final do recortado, os 
                                                           
2 No popular, o rasqueado significa a música popular que tem as suas origens nos ritmos que formaram 
posteriormente a música popular brasileira 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

12

dançadores concluem numa evolução mais acentuada do bate-pé, bate-mão e dos pulos, que 

exige uma maior coordenação e preparo físico. 

 A Catira tradicionalmente faz parte de outra manifestação cultural popular em Goiás, a 

Folia de Reis, pois de acordo com vários autores, é uma dança folclórica que vem por meio de 

uma divindade para complementar o que se tem na folia. Assim, o grande papel da Catira, 

quando inserida na Folia de Reis é único e exclusivamente para animar os foliões bem como 

atrair o público.  

 A Catira é parte dos ritos goianos e se constitui como uma cultura popular 

característica do lugar, a qual contribui para a construção de identidades da comunidade rural 

e urbana, sendo assim, indispensáveis para as comunicações educacionais culturais goianas. 

 

Considerações Finais 

 

Por meio da leitura bibliográfica específica pode-se constatar a preocupação dos autores 

e de órgãos relacionados a cultura e a educação em difundir e valorizar a educação a partir da 

cultura, em específico, das manifestações culturais. 

 Neste contexto, as manifestações culturais, principalmente a Catira relacionando-se 

com a educação configuram-se como uma proposta ainda pouco difundida, embora reveladora 

de um trabalho que pode tornar-se facilitador do conhecimento crítico e cultural das 

comunidades e indivíduos. 

 Conclui-se que os pequenos grupos ainda existentes, os que ainda resistem ao tempo 

são os responsáveis por manter a tradição da manifestação da catira, fazendo com que a 

mesma até hoje transmita alegria para os locais de apresentação. 

 Criou-se uma identidade cultural na sociedade goiana, pois é por meio das tradições, 

vivências e o meio de ser, que a população goiana defende o seu espaço dentro da sociedade 

dos demais e suas diversidades. Considerada um importante patrimônio imaterial para os 

participantes e para os admiradores, a catira é considerada  como um meio para que todos 

tenham acesso a universos diversos, diferentes do seu cotidiano. Assim, essa luta pela sua 

sobrevivência e conservação se faz necessária e totalmente importante para o espaço goiano. 

 As estruturas curriculares da maioria das escolas trabalham com conteúdos 

necessários, temos assim, currículos monoculturais e homogêneos que privilegiam valores e 

conhecimentos em relação a outros. Este currículo busca a formação de pessoas otimizadas e 
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competitivas indo ao encontro da eficiência e da produtividade. Neste sentido, destaca-se a 

atuação Ministério da Educação na preocupação de programar ações específicas. Propostas 

educacionais vêm sendo elaboradas para efetivar seu trabalho em conjunto com a população. 

Porém, cabe ás Secretarias de Educação (municipal, estadual e federal), sobretudo a 

municipal, interessar-se em implantar programas educativos culturais, preservando as 

identidades locais e regionais de cada localidade/região. Deste modo, deu-se início à 

proposta de desenvolver uma ação pedagógica (referentes às manifestações culturais) com 

alunos de uma escola municipal no centro de Goiânia. Pôde-se perceber e intuir o 

conhecimento de estudantes da 7ª e 8ª anos em relação às Manifestações Culturais. O mais 

importante é o conteúdo das respostas que valorizam as manifestações culturais, reforçando a 

necessidade de ampliar a idéia de Manifestação Cultural em ações pedagógica. 

 Acredita-se que ela se faz necessária em todos os âmbitos, mas de maneira efetiva nas 

escolas, desde a alfabetização, para que esta ação possa ser continuada. Visa-se um trabalho 

integrado e interdisciplinar, utilizando-os como motivadores para qualquer área do currículo 

ou para reunir áreas aparentemente distantes no processo ensino/aprendizagem. 
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ANEXO I 

Identificação das Manifestações Culturais no Estado de Goiás 
Pesquisadora: Maisa França Teixeira 
Universidade Federal de Goiás 
Pesquisa para alunos do Ensino Primário e Fundamental 
 

 

Participação 

 

Reconhecimento 

 

Você participa de alguma 
manifestação Cultural? 

Qual? 

 

Você conhece outra 
manifestação cultural sem 
ser a que você participa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDADE: 

SÉRIE: 

 

 

                                                           
i
  Mestranda do Programa de Pós Graduação do Instituto de Estudos SocioAmbientais(IESA) da Universidade 
Federal de Goiás(UFG). Bolsista do Projeto Pró-Cultura: A dimensão territorial das festas populares e do 
turismo: estudo comparativo do patrimônio imaterial de Goiás, Ceará e Sergipe. Orientadora: Prof. Drª Maria 
Geralda de Almeida 


