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RESUMO:  

 

Esse trabalho tem por objetivo propor uma reflexão acerca dos ideais que serviram de base para 

o processo de criação do Museu Antropológico da UFG. Desse modo, o trabalho busca 

investigar o seu processo de criação e se a finalidade para qual foi criado permanece a mesma 

ou se modificou conforme as novas necessidades do público mais frequente, o escolar. Sendo 

assim, a justificativa para a realização dessa pesquisa se dá por entender que é de grande 

importância refletir sobre alguns aspectos que deram origem à instituição, bem como verificar 

alguns fatores que influenciaram na demanda do público visitante. 

 

Palavras chave: museu antropológico, ideais, criação, público escolar. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to propose a reflection on the ideals that formed the basis for the process of 

creating the Anthropological Museum of UFG. Thus, the study aims to investigate the process 

of creation and the purpose for which it was created, it remains the same or changed according 

to the new needs of the public frequent the school. Thus, the rationale for conducting this 

research is given to understand that it is very important to reflect on some aspects that led to the 

institution, as well as check out some factors that influence the demand of the visiting public. 

 

Keywords: anthropological museum, ideals, creation, public school. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Dentre os principais temas discutidos na atualidade em relação aos museus, 

encontram-se os que envolvem o papel educativo dessas instituições. Os museus têm 

demonstrado essa preocupação e têm procurado refletir sobre assuntos relacionados ao 

papel social e educativo que assumem perante a comunidade. É a partir dessas 

discussões e reflexões, que os museus têm repensando suas práticas sociais e tem 

desenvolvido estratégias de ações educativas a partir de suas exposições, que levam ao 

visitante um envolvimento com os objetos expostos. Com essas ações, os museus 

oferecem ao visitante, possibilidades de compreensão, reflexão e melhor aprendizado. 

Por meio delas, o museu, contribui para que o visitante possa compreender a 

importância do bem cultural possibilitando uma aproximação entre a comunidade e a 

instituição, e é através das ações educativas que o museu irá reforçar o seu papel de 

transmissor do conhecimento e de espaço de educação não-formal. 

Tendo em vista estas questões, a realização desse trabalho se deu por entender 

que é importante refletirmos sobre os ideais de criação de um museu, mais 

especificamente o Museu Antropológico da Universidade Federal Goiás, bem como 

sobre o trabalho realizado nessa instituição. Dessa forma, entendo que para a 

Museologia, o estudo do processo de criação de um museu, assim como o trabalho que 

ali se realiza, visa contribuir para uma melhor compreensão da relação entre a 

comunidade e instituição. Trabalho com a hipótese de que alguns fatores externos e 

internos influenciaram na ampliação do público escolar que o visita.  É relevante 

ressaltar que há uma carência de estudos, no contexto da universidade, sobre o espaço 

dessa instituição e sua importância para a sociedade goiana.  

Ao analisarmos o percurso histórico das instituições museológicas, podemos 

perceber que a educação sempre esteve presente, fazendo parte das preocupações dos 

gestores, por considerá-la um importante meio de comunicação com o público. De 

acordo com Marandino (2009), os museus ao longo dos séculos foram entendidos como 

espaços de educação não-formal e desenvolveram formas diferenciadas de relação com 

o público, dentre eles, o escolar. Assim, essa relação museu e público escolar vêm sendo 

intensificada desde a época em que os museus passaram a assumir formas diferenciadas 
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de relação com o público, reforçando o seu papel educativo. Para esta autora, no que diz 

respeito à dimensão educativa dos museus, estes, vêm se caracterizando como espaços 

possuidores de uma forma própria de desenvolver suas ações educativas, característica 

esta, que os torna diferentes dos tradicionais métodos de educação. Dessa forma, o 

museu é entendido como espaço de educação não-formal, o que irá diferenciá-lo “das 

experiências formais de educação” (p.29). Sendo assim, os museus passaram a 

desenvolver suas ações por meio de métodos diferentes dos quais eram utilizados pelo 

ensino formal, no caso, aqueles desenvolvidos no âmbito escolar.  

A autora ressalta que no final dos anos de 1960 “a educação não-formal tornou-

se parte do discurso internacional em políticas educacionais” (MARANDINO, 2009, 

p.30), e que a educação nessa época, focava as necessidades de grupos desfavorecidos e 

tinha como finalidade a flexibilidade de organização e de métodos. 

 Quanto ao sistema de educação formal, os países mais desenvolvidos, 

“apresentavam lenta adaptação às mudanças socioeconômicas em curso, exigindo que 

diferentes setores da sociedade se articulassem para enfrentar as novas demandas 

sociais” (MARANDINO, 2009, p.30).  Um dos marcos desse movimento, segundo 

Martha Marandino, é o documento da UNESCO de 1972. De acordo com a autora, este 

documento estabelece alguns princípios de política educacional, que influencia naquele 

momento, uma divisão já existente do sistema educacional em três categorias, sendo 

elas: a educação formal, educação não formal e a educação informal. Devido a isso, os 

museus foram fortemente influenciados pelas teorias educacionais. Assim, as políticas 

educacionais ocorridas no país podem ter contribuído para incentivar, naquele 

momento, a criação de projetos direcionados para as atividades educativas com as 

escolas. 

Para entender melhor essa relação entre museu e público escolar, a contribuição 

de Adriana Mortara (1997) é importante. Ela destaca que no final do século XIX, os 

museus ampliaram sua missão educativa, o que muita das vezes, tornou-se o motivo da 

existência dessas instituições. Para esta autora, os museus brasileiros receberam 

influências de alguns acontecimentos que fizeram do museu, um espaço de educação 

voltado para o complemento escolar.  
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De acordo com Mortara, as influências recebidas por estes museus, se deram 

através das ideias do escolanovismo
1
 a partir da década de 1920 e das propostas de 

educação permanente difundida pela UNESCO, a partir da década de 1960. Já Magaly 

Cabral e Aparecida Rangel (2008), discutem a educação em museus, demonstrando que 

ela sempre esteve presente no desenvolvimento das instituições museológicas e que 

certos acontecimentos serviram para reforçar o papel educativo dessas instituições. 

Segundo as autoras, a educação sempre fez parte das preocupações das instituições 

museológicas, desde a época da Grécia Antiga com o Mouseion de Alexandria, onde “o 

saber filosófico que objetivava inspirar o pensamento humano permitindo a 

contemplação e a potencialização da criatividade e sabedoria para o campo das artes de 

das ciências, possuía uma preocupação com a educação”. (p.159) O Mouseion através 

dos mais variados objetos, almejava o saber enciclopédico. 

Essa relação entre o museu e o público escolar se deu de várias formas. Segundo 

Daniel Bitter: 

Há, portanto, historicamente, um vínculo entre a formação das 

coleções museológicas e a produção de conhecimentos, de maneira 

que se pode dizer que a própria constituição das coleções e as formas 

de classificá-las e exibi-las refletem determinadas perspectivas 

teóricas e maneiras de se lidar com o conhecimento. Estas 

perspectivas não são fixas, pois se alteram com o passar do tempo e 

em função de novas descobertas. As pesquisas sobre os museus e suas 

histórias mostram que, ao longo do tempo, os objetos e coleções 

foram sendo organizados e exibidos de formas diferentes, 

acompanhando as mudanças nos paradigmas de cada campo dis-

ciplinar, o que significa dizer que os museus também mudam, se 

transformam (BITTER, 2009, p.26) 

De acordo com o autor, essas perspectivas se alteram com o passar do tempo em 

decorrência de novas descobertas, o que fez, de certa forma, com que os museus adquirissem 

formas diferenciadas de organizar e exibir suas coleções.  A formação, a classificação e 

exibição dessas coleções podem demonstrar alguns aspectos importantes para 

                                                           
1
 O Escolanovismo ou Escola Nova foi um movimento de renovação do ensino que se desenvolveu 

principalmente na Europa, Estados Unidos e Brasil. No Brasil este movimento se desenvolveu na 

primeira metade do século XX, momento em que ocorreram grandes transformações sociais, políticas e 

econômicas. Este movimento era contra o sistema de ensino tradicional que priorizava um ensino elitista. 

O ideário escolanovista acreditava numa educação democrática, que levasse em consideração as 

diversidades, respeitando as individualidades do sujeito. 

Disponível em: http://educador.brasilescola.com/gestão-educacional/escolanova.htm 
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refletirmos sobre as diversas estratégias que as instituições adotaram para lidar com a 

produção do conhecimento. 

Os museus ao longo do tempo passaram por várias mudanças, sendo organizados 

e exibidos de várias formas. Durante algum tempo, as exposições cumpriram um papel 

de “legitimar ideias científicas” (BITTER, 2009, p.27). Isso fez com que houvesse uma 

linearidade de leitura, imposta por parte dessas instituições. Essa linearidade pode ser 

entendida como reflexos de determinadas formas de entendimento sobre o 

conhecimento.  

 A organização e exibição das exposições museológicas, de acordo com Daniel 

Bitter, foram muitas vezes com a intenção de representarem a versão oficial da história 

e as identidades nacionais. De acordo com o autor, a organização e apresentação das 

exposições foram muito criticadas devido às instituições visarem a representação da 

versão oficial da história, onde se determinava o que deveria ser ou não exibido. O autor 

destaca que as formas de exibição de uma exposição, por mais normativas que sejam, 

são passíveis de serem apropriadas de diversas maneiras pelos visitantes. Sendo assim, 

cada visitante irá reagir de maneira diferente diante do que é exposto, de acordo com 

sua bagagem de conhecimento.  

Já no século XXI, os museus chegaram como “lugares de relativo sucesso entre 

um público muito heterogêneo, oferecendo oportunidades de lazer e de obtenção de 

conhecimentos” (BITTER, 2009, p.27). São oferecidas oportunidades de lazer e 

obtenção de conhecimento àqueles que buscam informações para as suas atividades 

específicas, ou mesmo, a outros interessados como estudantes escolares e universitários. 

As exposições museológicas, dessa forma, passaram a ser o principal meio de interação 

do público com os museus, o que possibilitou o contato das pessoas com seus tempos, 

espaços, culturas e as diversas áreas do conhecimento. 

 Como visto, houve um interesse maior pela educação em museus no Brasil a 

partir da década de 1920. De acordo com Magaly Cabral e Aparecida Rangel (2008), a 

criação do Ministério da Educação em 1930 e do desempenho dos educadores Roquette 

Pinto e Anísio Teixeira, serviu para contribuir na valorização do papel educativo nos 

museus. Mais tarde, na década de 1950, dois encontros importantes, colaboraram para 

que a área de educação em museus tivesse maior destaque, reforçando o papel 
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pedagógico dessas instituições, neste caso, em 1956, destaca-se o I Congresso Nacional 

de Museus, em Ouro Preto, Minas Gerais e em 1958 o Seminário Internacional sobre o 

papel pedagógico dos Museus. Porém segundo as autoras, foi “somente nas duas 

últimas décadas que os responsáveis por ações educativas em museus começaram a 

apresentar maior reflexão sobre sua atuação” (p.160). Com isso, vários encontros, 

seminários e oficinas referentes à educação em museus, foram realizados, o que de certa 

forma, poderia ter contribuído para os avanços na área de educação em museus. 

Várias, foram as discussões acerca do papel pedagógico dos museus. Nesse 

sentido, Maria Célia Santos (2001), traz uma reflexão sobre o conceito de educação e o 

processo museológico, destacando que há uma relação entre os dois no que diz respeito 

à aplicação de métodos práticos e teóricos, que poderão ser empregados tanto na 

instituição museal, quanto fora dela.  Segundo Santos (2001), para que a educação seja 

uma ação transformadora do sujeito e do mundo, ela deve fazer parte de uma ação 

crítica e reflexiva constante, ou seja, entendida como processo que irá permitir a difusão 

do conhecimento.  Assim, para que a educação e a museologia sejam consideradas parte 

de um processo que permitirá a troca de conhecimentos, é necessário contextualizar e 

situá-las no tempo e espaço e entendê-las como parte de uma ação social e cultural, 

pois, segundo Santos, ambas, adotam determinadas características, resultantes da ação 

do homem em cada período histórico. 

 A autora destaca também que “é possível construir conhecimento na troca, na 

relação entre o ensino formal e o não-formal” (p.03). Dessa forma, haverá a 

possibilidade da transmissão de conhecimento através da criatividade e das experiências 

dos sujeitos sociais que se encontram fora das academias.  É nesse sentido, que temos 

que compreender o processo museológico e a educação como histórico-socialmente 

condicionadas, pois, de acordo com Maria Célia Santos, para que a ação educativa seja 

aplicada, é preciso ter como referencial, o patrimônio cultural, ou seja, a herança 

cultural dos indivíduos, pois, é através desse referencial que será possível a produção do 

conhecimento. 

Tendo em vista que a educação não-formal proporciona ao indivíduo um 

aprendizado através de sua criatividade e de suas experiências, Garcia et al. (2005) 

destaca que a educação não-formal “não é estática, é uma atividade aberta que ainda 
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está em construção, portanto não tem uma identidade pronta e acabada” (p.29). Para 

Garcia et al. (2005) a educação não-formal é uma área muito diversa que permite a 

contribuição de outras áreas através das diversidades culturais. Sendo assim, para tornar 

possível o processo criativo, é importante a evidência de algumas características, como 

por exemplo, o respeito às diferenças privilegiando as diversidades, favorecendo o 

diálogo, permitindo assim, a construção do conhecimento. Foi, por acreditar nestes 

ideais, que me propus a desenvolver a presente pesquisa. 

 

 OBJETIVOS 

1.2 GERAL: 

A proposta deste estudo é analisar e compreender o processo de criação do 

Museu Antropológico e se a finalidade para qual foi criado, permanece a mesma ou se 

modificou conforme as novas necessidades do público mais frequente, o escolar. Busco 

também refletir acerca da sua função social, tanto para a comunidade universitária 

quanto para a sociedade goiana.  

 Entendo que é de grande importância, refletir sobre alguns aspectos que deram 

origem à instituição, bem como verificar alguns fatores que influenciaram na demanda 

do público visitante.  

 

1.3 ESPECÍFICOS: 

1. Compreender como se deu o processo de criação do Museu Antropológico da UFG; 

2. Refletir sobre a função social do museu; 

3. Verificar alguns fatores que influenciaram na demanda do público visitante; 

4. Investigar de que maneira os fatores internos e externos, interferem na atuação do 

museu ao longo de sua existência e de que forma esse público mais assíduo, o escolar, 

influencia na realização das atividades desenvolvidas por essa instituição. 
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 1.4 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

A metodologia se deu através da pesquisa documental in loco e pesquisa 

bibliográfica sobre o processo de criação do Museu Antropológico da UFG. Propõe-se 

analisar imagens e fotografias que registrem algumas das ações educativas ali 

desenvolvidas. Para conhecer o perfil do público que o frequenta, pretende-se fazer uma 

análise dos dados dos visitantes do Museu Antropológico da UFG, além de o 

reconhecimento do espaço museológico. 

 Esse estudo teve como fundamentação teórica trabalhos de autores que abordam 

a relação museus e público escolar, conceito e função de museu e educação não formal. 

Para discutir essas questões, recorri à obra de Martha Marandino (2009) por se 

tratar de uma análise da relação museu e público escolar, destacando o museu como 

espaço de educação não-formal. Nesta mesma direção, Adriana Mortara (1997), 

estabelece uma discussão sobre a relação museu-escola, destacando a ação educativa 

para o público escolar em museus brasileiros, enfatizando as influências sofridas pelos 

acontecimentos que fizeram com que os museus se tornassem agentes comprometidos 

no complemento do ensino escolar.  

O trabalho de Magaly Cabral e Aparecida Rangel (2008) discute a educação nos 

museus, demonstrando que esta sempre esteve presente no desenvolvimento dessas 

instituições e que, alguns eventos serviram para reforçar o papel educativo dos museus. 

Nesse aspecto, julgo importante a discussão estabelecida por Daniel Bitter (2009), que 

destaca a relação do público com os museus, demonstrando que estes adquiriram 

variadas formas em lidar com o conhecimento, através da própria constituição, 

classificação e exibição de seu acervo. 

Maria Célia Santos (2001) traz uma reflexão sobre a educação e processo 

museológico, enfatizando que há uma relação entre a educação e o processo 

museológico quanto à aplicação de métodos práticos e teóricos, os quais poderão ser 

empregados tanto na instituição museal, quanto fora dela. Assim, para a autora, para que 

a educação seja uma ação transformadora do sujeito, é preciso que esta seja entendida 

como um processo, e que faça parte de uma ação crítica e reflexiva, permitindo a 



16 

 

transmissão do conhecimento. Nessa mesma perspectiva, Garcia et al. (2005) aponta 

que a educação não-formal proporciona ao indivíduo um aprendizado através da 

criatividade e das experiências, o que faz da educação não formal, um meio de 

contribuição para outras áreas através das diversidades culturais. Sendo assim, o 

processo criativo, se dá através das evidências de algumas características, como por 

exemplo, o respeito às diferenças privilegiando as diversidades. 

Procurando responder as questões que me instigaram a investir nesta pesquisa, 

tais como, de que maneira os fatores internos e externos interferem na atuação do 

Museu Antropológico da UFG ao longo de sua existência e de que forma o público mais 

assíduo, o escolar, influencia na realização de suas atividades - minha proposta foi 

estruturar esta monografia em dois capítulos. 

 No capitulo 1, apresento a trajetória institucional do Museu Antropológico, 

destacando as iniciativas que serviram de base para o processo de criação do museu, 

bem como a localização do espaço e de sua importância enquanto Centro de Pesquisa 

Interdisciplinar.  

No capitulo 2, destaco algumas das  principais atividades educativas realizadas 

pelo Museu Antropológico, no intuito de ressaltar a importância da equipe do Setor 

Educativo do museu, discutindo alguns pontos importantes para que o museu pudesse 

reforçar o seu potencial como espaço de educação não formal.  

Ressalto que não é meu objetivo esgotar as discussões acerca da função social 

dos museus e sua relação com o público escolar porque acredito que a produção do 

conhecimento é um processo, e como tal, encontra-se em constante movimento.  
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1.................................................................. O MUSEU ANTROPOLÓGICO DA UFG 

 

O Museu Antropológico foi criado em 1969 sendo inaugurado em 05 de 

Setembro de 1970. Possui caráter Antropológico e Universitário tendo por principal 

objetivo apoiar a pesquisa antropológica interdisciplinar. É um Órgão suplementar 

vinculado à Pró - Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), sendo um importante 

espaço de referência na produção de conhecimento e divulgação dos aspectos sócio-

culturais da região Centro-Oeste. 

Segundo o que consta em seu Regimento Interno, é uma instituição sem fins 

lucrativos, aberta ao público, que se destina à coleta, documentação, conservação e 

comunicação do seu acervo através das ações educativo-culturais. Define-se como um 

Centro de Pesquisa, Documentação, Conservação, Comunicação e Divulgação, 

promovendo o desenvolvimento de ações multidisciplinares por meio de programas, 

projetos, atividades expositivas didático-pedagógicas e culturais.  

Possui caráter dinâmico e pedagógico e busca estimular principalmente sua 

função educativa
2
. Assim, essa característica pedagógica, contribui para assegurar a 

eficiência e eficácia de sua operacionalidade, sua organização interdisciplinar e de 

intercâmbio cultural. Desse modo, o acervo do museu é composto por objetos 

arqueológicos, de cultura indígena e da cultura popular. 

A dinâmica do Museu Antropológico se desenvolve por meio de programas, 

projetos e linhas de pesquisa com a participação de professores, estagiários bolsistas e 

voluntários. Como resultado desses projetos e pesquisas, são realizados seminários, 

conferências, palestras, exposições de longa duração, temporárias e itinerantes, cursos 

de capacitação para professores de 1º e 2º graus, cursos de especialização, extensão e 

apresentações áudio-visuais. 

As atividades educativas no Museu Antropológico ocorrem através do 

atendimento ao público escolar das redes municipal, estadual e particular de ensino. O 

atendimento a alunos e professores é feito através de projetos de ação educativa, que re-

                                                           
2
 Diagnóstico do Museu Antropológico, 1999. 
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forçam o potencial do museu como espaço de educação não formal. Contudo, para 

atender as especificidades desse público, é feito o agendamento para realização de 

reuniões prévias com os professores, cujo objetivo consiste na orientação do 

planejamento das atividades a serem desenvolvidas com os alunos. Assim, para atender 

a essas especificidades e garantir uma interação e aproximação permanente com o 

público, o museu conta também com uma Biblioteca Especializada, que possui em seu 

acervo bibliográfico, obras e periódicos nas áreas de Antropologia, Arqueologia, 

Etnologia Indígena, Etnolinguística e Educação Indígena. 

 

1.1 Trajetória Institucional 

 

A ideia de criação do museu se deu através da realização de viagem de pesquisa 

ao Parque Indígena do Xingu, por iniciativa de professores do então Departamento de 

Antropologia (DAS) da Universidade Federal de Goiás. Teve como principais 

idealizadores os professores Acary de Passos, Antônio Theodoro da Silva Neiva, Pe. 

José Pereira de Maria e Pe Xavier Enciso
3
.  

De acordo com a portaria número 00464/71, o museu foi instituído pelo 

Departamento de Antropologia e Sociologia, do antigo Instituto de Ciências Humanas e 

Letras (ICHL), atual FCS, Faculdade de Ciências Sociais. 

Desde a sua criação, o Museu Antropológico se instalou em vários endereços. 

Para dar início às suas atividades, essa instituição, teve como sede, os prédios da 

Faculdade de Educação, Faculdade de Enfermagem e Polícia Federal no setor 

Universitário. Ocupou também até 1989, o prédio da Rádio Universitária, no Lago das 

Rosas. Atualmente está situado na Av. Universitária, nº 1166 no Setor Universitário em 

Goiânia.  

O Departamento de Antropologia e Sociologia estavam vinculados ao antigo 

Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), atual FCS, que tinha como diretora 

                                                           
3
 Diagnóstico da Documentação Museológica do Museu Antropológico - 2001 
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Lena Castello Branco Ferreira. A ideia de convidar o Dr. Acary de Passos para trabalhar 

na Universidade, se deu da seguinte maneira: 

Quando eu fui nomeada diretora, me veio a idéia de chamar o Dr. 

Acary para trabalhar na Universidade, com vistas a que ele trouxesse 

para a Universidade não só a sua experiência, a sua vivência como 

sertanista, como colecionador, como entusiasta das culturas indígenas, 

mas também, quem sabe, uma doação de peças que ele pudesse 

eventualmente trazer para a universidade. (MUSEU 

ANTROPOLÓGICO SÉRIE DOCUMENTOS N.5, 2011, p. 96).  

Com isso, Lena Castello Branco colocou o Dr. Acary em contato com o 

professor Vivaldo Vieira da Silva, que era antropólogo formado pela Universidade do 

Rio de Janeiro e chefe do Departamento de Antropologia e Sociologia da Universidade 

Federal de Goiás. Dessa forma, começaram a pensar juntos a criação de um Museu 

Antropológico. Com as ideias formadas “o próprio departamento se reuniu e o grupo de 

professores resolveu fazer, liderado pelo Dr. Acary, uma pesquisa exploratória junto aos 

indígenas do parque nacional do Xingu e da ilha do bananal” (MUSEU 

ANTROPOLÓGICO SÉRIE DOCUMENTOS N.5, 2011, p. 97).                                                                                                                           

Nessa viagem participaram os professores Acary de Passos Oliveira, que foi o 

principal idealizador e primeiro diretor do Museu Antropológico, Vivaldo Vieira da 

Silva, Antônio Theodoro da Silva Neiva e o padre José Pereira de Maria, atualmente 

professor aposentado pela Universidade Federal de Goiás. 

O primeiro acervo de coleção etnográfica do museu decorre da coleta de 

materiais dessa viagem. Esse espaço foi proposto com a intenção de salvaguardar a 

cultura material indígena da Região Centro-Oeste do Brasil. E os primeiros materiais 

coletados nessa viagem foram incorporados ao primeiro acervo da coleção etnográfica 

do Museu Antropológico.  

Nesse sentido, a professora e ex diretora do Museu Antropológico, Edna Luisa 

de Melo Taveira, afirma que as coletas eram feitas pelo professor Acary, principalmente 

nas regiões dos índios karajá no Araguaia, os índios do Xingu, principalmente os waurá 

e os kamayurá e também os krahô, além de outros. De acordo com a professora Edna 

Taveira, nessa viagem houve algumas discussões e propostas de criação de um museu 

antropológico, e, somente quando retornaram é que a ideia de criação do museu se 
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firmou. Nessa época a professora Edna e a professora Marcolina Martins eram 

monitoras do professor Vivaldo Vieira. 

De acordo com a professora Marcolina Martins naquele momento o museu 

existia apenas na cabeça das pessoas: 

Era uma idéia! Enquanto aluna da Universidade Federal de Goiás, 

quando fazíamos o curso de Geografia e História, nós tivemos a 

oportunidade de visitar o Parque Nacional do Xingu com o professor 

Vivaldo [Vieira] Silva e o professor Acary de Passos Oliveira, quando o 

Museu era apenas uma idéia que estava na cabeça de algumas pessoas 

da Universidade, e mesmo de fora da Universidade, como é o caso do 

professor Acary. Nessa época, também o professor Juarez Costa 

Barbosa era um defensor dessa idéia, da necessidade de criação de um 

espaço em que os alunos da área, principalmente do curso de Ciências 

Sociais e também da área de História, tivessem como desenvolver uma 

atividade prática, uma atividade que não fosse apenas repetitiva, teórica, 

dos livros. (MUSEU ANTROPOLÓGICO SÉRIE DOCUMENTOS 

N.5, 2011, p. 132). 

Podemos observar que a ideia de criação de um museu naquele momento, 

estava ligada aos anseios de criação de um espaço onde alunos da área, principalmente 

de ciências sociais pudessem desenvolver suas atividades na prática.  Através das 

palavras de Marcolina Martins, podemos entender que para a criação do Museu 

Antropológico, os objetivos estavam voltados para um público especifico, ou seja, 

alunos da área, principalmente do curso de Ciências Sociais. Percebe-se que, naquele 

momento, era necessário a criação de um espaço para atividade prática, pois os alunos 

contavam apenas  com as atividades teóricas. 

Com a criação do museu, os alunos dessas áreas puderam contar com um 

espaço cultural para desenvolver suas atividades de modo que se envolvessem 

diretamente com o seu objeto de pesquisa. Este espaço de pesquisa serviu para que 

muitos alunos desenvolvessem trabalhos, principalmente relacionados à questão 

indígena e de cultura popular. É preciso destacar que para os pesquisadores de história, 

a criação de um museu naquele momento, seria de grande importância, pois, sabemos 

que na maioria das vezes, muitos historiadores desenvolvem suas pesquisas baseados 

em documentos, e com a criação de museu, eles poderiam contar com um acervo de 

cultura material que lhes servisse de base.   A criação do museu naquele momento, 

segundo Denise Farah foi:  
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Esse momento em que, juntando o professor Acary com a professora 

Edna teve uma explosão, teve um big bang de criatividade. Dentro de 

uma área, vamos dizer assim, que a discussão intelectual estava 

totalmente voltada para a política, para a economia, criou-se um balão 

de interesse pela antropologia, pela arqueologia. E o museu apareceu no 

cenário como um outro âmbito de discussão, um âmbito igualmente 

profundo, igualmente interessante, mas abrangendo idéias totalmente 

diferentes das que estavam sendo desenvolvidas já na universidade. 

Então a gente criou uma outra área de discussão diferente, nova, 

interessante, e eu acho que muito moderna para o momento. (MUSEU 

ANTROPOLÓGICO, SÉRIE DOCUMENTOS N.5, 2011, p.34-35) 

As palavras de Denise deixam entrever a importância que a criação de um museu 

como órgão complementar da universidade teria naquele momento em que as discussões 

intelectuais eram voltadas para as questões político-econômicas da época. Desse modo, 

o museu aparece num cenário, onde as discussões eram totalmente diferentes daquelas 

já desenvolvidas pela Universidade, o que fez, de certa forma, com que houvesse um 

interesse maior pela Antropologia e Arqueologia. Segundo Denise Farah, a universidade 

passa a ser reconhecida internacionalmente, pois devido a existência do museu como 

órgão complementar, algumas Universidades da Europa e Estados Unidos passaram a se 

interessar pela Universidade Federal de Goiás considerando-a como um importante 

órgão para as relações de intercâmbio.  

Adriana Mortara (2001) destaca que um museu universitário deve ampliar suas 

pesquisas com base no seu acervo para contribuir com a valorização das coleções. Ao 

abrigar coleções que possam contribuir com o desenvolvimento do ensino, pesquisa e 

extensão, o museu poderá servir como um importante órgão para a formação e troca de 

experiências. Os programas educativos devem também focar suas atividades com base 

nas pesquisas com o acervo para os diferentes tipos de públicos. Com isso, de acordo 

Adriana Mortara, os museus por possuírem uma relação direta com as universidades 

deveriam aproveitar ao máximo os benefícios que as universidades lhes propõem como 

fonte produtora de conhecimento servindo para a captação de recursos. Dessa forma, o 

museu universitário apoiado às suas políticas de ensino, pesquisa e extensão como 

órgão complementar das universidades, seria um espaço de fundamental importância 

para assumir funções preenchendo lacunas existentes no campo da pesquisa. 

Com base nessas concepções podemos entender que a criação do Museu 

Antropológico naquele momento foi de grande importância para que a Universidade 

Federal de Goiás pudesse se projetar internacionalmente, pois a relação direta do museu 
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como órgão complementar da universidade, fez despertar o interesse de outras 

universidades que passaram a considerar a universidade como um importante órgão para 

as relações de troca na produção de conhecimento.  

 

1.2 Localização do Espaço e suas Funções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Devido ao fato do Museu Antropológico não possuir uma sede própria, as 

primeiras coleções foram sendo organizadas em salas, de acordo com as condições 

permitidas desses espaços. Segundo a professora Edna Taveira as primeiras coletas, 

foram feitas nas regiões dos índios Karajá e de índios do Xingu, e formaram as 

primeiras coleções do museu, que ao serem adquiridas, foram agrupadas e organizadas 

no prédio que atualmente é a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás.  

Depois de instalar-se nesse prédio, o museu muda para outro local na mesma 

rua: “Bem, a gente ficou ali naquele prédio e posteriormente passamos para outro, na 

mesma rua. Fizemos uma mudança para onde era a Escola de Enfermagem e, depois, 

passou a ser Policia Federal”. (MUSEU ANTROPOLÓGICO, SÉRIE DOCUMENTOS N.5, 

2011, p.46). 

Foi nesse prédio que a primeira exposição do Museu Antropológico foi 

organizada. Essa exposição tinha o interesse, apenas de mostrar as peças do museu, 

mais especificamente peças indígenas, pois o museu não contava com um projeto, então 

era necessário pensar em uma forma de expor as peças para que não ficassem 

amontoadas, e também de mostrar o que era o museu. Neste momento, começaram os 

primeiros estudos, os primeiros levantamentos dos acervos coletados, e que também não 

correspondiam a um projeto, como podemos observar na afirmação a seguir: 

Bom, é justamente lá que a gente começa os primeiros estudos, pelo 

menos os primeiros levantamentos, daquele acervo que era coletado, 

que também não obedecia a um projeto. Essa coleta era feita, o 

material estava lá e a gente, através de algumas pouquíssimas 

bibliografias, que tínhamos condição de encontrar, a gente tentava 

pelo menos, não sei se era selecionar ou classificar alguma coisa... 

(MUSEU ANTROPOLÓGICO SÉRIE DOCUMENTOS N.5, 2011, 

p.46). 
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De acordo com a professora Edna Taveira, aos poucos, o museu foi se 

consolidando por meio de estudos com o acervo e também com novas coletas, por 

exemplo, o trabalho com a Arqueologia que contava com as primeiras coletas feitas em 

sítios de Goiás. Nesta época, algumas pessoas vieram de outras localidades interessadas 

em desenvolver trabalhos com a Arqueologia no museu. Além dessas pessoas, alguns 

alunos da universidade também ingressaram no museu, principalmente com a finalidade 

de estágio.          

Com a transferência da Universidade, o museu também muda de localização, 

dessa vez, instalando-se em um local onde o espaço era maior, o que permitiu fazer 

melhor acondicionamento do acervo e a inauguração de uma exposição bem maior, 

mais organizada e com melhores condições de apresentação do acervo. Neste espaço 

onde foi instalado o museu, hoje, segundo a professora Edna Taveira, está localizado a 

Rádio Universitária.   

Como visto, o museu foi se estruturando à medida que foram surgindo 

preocupações em relação a organização, acondicionamento e pesquisas com  as peças 

do acervo.  Mesmo contando com um espaço maior e uma exposição mais organizada, 

não havia por parte da instituição, preocupações com o público visitante. Conforme 

Edna Taveira: 

Não havia essa preocupação ainda... Nesse momento a gente pensava 

e estudava muito a questão da museologia, mas cada professor que 

participava ali chamava, comunicava com outros, que levava os seus 

alunos lá. Era assim com as escolas, com universidades, as pessoas 

que se interessavam iam, não no sentido de programa, havia convites e 

muitos professores atendiam a gente. (MUSEU ANTROPOLÓGICO 

SÉRIE DOCUMENTOS N.5, 2011, p.48). 

Segundo a entrevistada, as visitas ocorriam muitas vezes por causa dos contatos 

dos professores com escolas e/ou universidades. Nesse sentido é possível constatar que 

a propaganda "boca-a-boca", era a ferramenta mais eficaz para atrair o público. Dessa 

forma, muitas pessoas de escolas e de universidades, iam ao museu através do convite 

feito pelos professores. 

É somente na década de 1980 que surge a preocupação em dar ao museu um 

caráter antropológico. A preocupação passou a ser atribuir uma especialidade ao museu, 
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ou seja, pensá-lo como museu universitário. As intenções de caracterizá-lo como 

antropológico foi devido ao seu acervo, a arqueologia e suas intenções de trabalho.  

De acordo com a professora Edna, para se chegar a essa proposta foi preciso um 

trabalho muito grande, exigindo dessas pessoas algumas reflexões sobre o que era este 

museu, como ele poderia dividir-se, o que é um museu universitário
4
, quais as suas 

linhas e características como museu antropológico. De acordo com a professora Edna, 

foi somente a partir dessa proposta, desse trabalho de divisão e classificação, que o 

museu dividiu-se em setores, que segundo ela, é a mesma divisão existente até hoje. 

 Atualmente, o museu possui em sua estrutura organizacional, a Antropologia 

com a pesquisa antropológica interdisciplinar, focando o estudo do modo de vida do 

homem da região Centro-Oeste; a Museologia com a salvaguarda que decorre com 

ações de inventário, documentação, conservação e segurança; e as ações educativo-

culturais com a execução de atividades educativo-museológicas e divulgação de 

material de natureza didático-informativo adequado ao nível do público visitante.  

 

1.3 A Importância do MA como Centro de Pesquisa Interdisciplinar 

 

Por meio das entrevistas foi possível perceber que, na década de 1980, houve 

uma maior preocupação com a especialização do museu enquanto universitário. Foi 

devido ao seu acervo, a arqueologia e as intenções de trabalho, que o museu foi 

caracterizado tipologicamente como antropológico. Assim, foi somente a partir desse 

trabalho de divisão e classificação, dessa proposta como museu universitário e 

antropológico, que ele foi divido em setores: os setores de Antropologia, Museologia e a 

Divisão de Intercâmbio Cultural (CIC). 

Então, o Museu Antropológico, desde 1982, conforme Plano de Ação/82 

apresentado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, se reestruturou no sentido de 

se tornar um Centro de Pesquisa Interdisciplinar. Com esse plano de ação e definidos os 

                                                           
4
 MORTARA (2001) destaca que o museu universitário se caracteriza, por ser parte parcial ou integral de 

responsabilidade da universidade para a salvaguarda do acervo, de recursos humanos e do espaço físico. 
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objetivos, metas e linhas de atuação, o museu passa a atuar oferecendo suporte à 

pesquisa antropológica interdisciplinar, bem como a organização do acervo, conforme 

normas museológicas de forma a integrar a comunidade universitária e a comunidade 

em geral.  

Dessa maneira, as linhas de atuação dessa instituição, orientaram-se com a 

finalidade de preparar recursos humanos, por meio dos cursos de atualização, 

especialização, estágios e bolsas de trabalho e pelas pesquisas, através das fontes 

financiadoras. Nesse sentido, cabe destacar os grupos de pesquisadores, formados por 

professores, alunos e ex-alunos da Universidade, com projetos de pesquisa 

interdisciplinar, referentes às problemáticas das regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. 

Cabe destacar também, as atividades ecucativo-culturais que foram vinculados a 

programas para grupos escolares de 1º e 2º graus das redes pública e particular de 

Ensino, como o Projeto de Extensão “Integração da Universidade com o Ensino 

Fundamental: Ação Museológica/Educação e Comunicação” e o Subprojeto 

“Museu/Educação: Uma Proposta de Prática Pedagógica da Arqueologia no Ensino 

Fundamental” que tinha por objetivo dar início a um processo educativo não-formal 

através das atividades interativas do museu com a escola. 

Outro fator determinante que serviu para reforçar as atividades e atender às 

necessidades do Museu Antropológico foi a elaboração do Plano de Ação 1987/97.  

Este plano de ação serviu para dar suporte a ampliação do espaço físico do museu e 

mais oportunidades de atuação. O Plano de Ação 1987/97 foi uma importante 

ferramenta para que o museu pudesse atender às suas necessidades e apoio em suas 

pesquisas, no que se refere às demandas científicas, culturais e educacionais.  

A aprovação do Regimento pelo Conselho Universitário em 1987, foi também 

de fundamental importância para a expansão dessas atividades, pois de acordo com a 

proposta de Revitalização do museu naquele momento, objetivava-se efetivar 

oficialmente essas atividades, através das Divisões e respectivas Seções, pelo 

Regimento que foi aprovado em 09 de Maio de 1987. Dessa forma, algumas das 

necessidades do museu, poderiam ser atendidas de forma sistemática, principalmente 

em relação ao apoio à pesquisa, à constituição e ampliação do acervo e também das 

atividades educativo-culturais.  
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Com o Plano de Ação, a instituição intensificou suas ações didático-

pedagógicas, de pesquisa e de comunicação junto à comunidade universitária e 

comunidade local, o que possibilitou melhores condições para o desenvolvimento das 

atividades e dar continuidade aos projetos arqueológicos. Assim, com a efetivação das 

atividades através do Plano de Ação 1987/97, da aprovação do Regimento em 1987 e a 

inauguração de novas instalações em 1992, o Museu Antropológico pôde, por meio da 

execução dessas ações, atender às necessidades de pesquisadores e do público em geral.  

Cabe ressaltar também, o apoio que esta instituição recebeu nos anos de 1996, 

97 e 98 da Fundação Vitae
5
, através de financiamentos que serviram para a adequação e 

ambientação do espaço físico da Reserva Técnica, com salas para acondicionamento do 

acervo. Houve também, no ano de 1998, outras etapas para a adequação e ampliação do 

espaço do Museu Antropológico.  

O museu também pôde contar com financiamentos do Banco Real para a 

reforma da área anexa ao prédio, onde seriam instalados o Setor de Documentação 

Fotográfica, a Sala de Museografia e o Auditório do museu. É importante destacar o 

apoio da FUNAPE (Fundação de Apoio à Pesquisa da UFG) para execução do Projeto 

de Salvamento Arqueológico da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa (Convênio 

FURNAS/UFG). Em 1999, a Universidade Federal, por meio do Museu Antropológico 

assina contrato com a empresa Tractebel/Mercosul para a realização do Projeto de 

Salvamento Arqueológico Histórico e Pré-Histórico de Canabrava. 

Nesse aspecto, a prioridade foi estabelecida em dar tratamento adequado ao 

acervo, composto basicamente por peças arqueológicas e da cultura indígena, com a 

finalidade de assegurar a documentação, divulgação científica e principalmente à 

transmissão do conhecimento para a comunidade em geral.  

Ao longo dos meses em que analisei as fontes de pesquisa que foram base para a 

elaboração desta monografia, procurei compreender e conhecer a história do Museu 

                                                           
5
 A Fundação Vitae é uma associação civil sem fins lucrativos que apóia projetos nas áreas de Cultura, 

Educação e Promoção Social. Realiza projetos próprios e financia projetos de instituições públicas ou 

privada, priorizando as instituições que tenham função catalisadora com perspectivas de continuidade e 

que sirvam de modelo para outras organizações. 

Disponível em: http://www.brasilcidadao.org.br/parceiros/textos.asp?id=44 
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Antropológico da UFG. Percebi a importância das três principais funções que orientam 

a sua dinâmica, pois cada uma delas é condição para que as duas outras possam ser 

desenvolvidas. Compreendi que, preservar, pesquisar e difundir conhecimento é uma 

necessidade nas instituições museais e que, sem pesquisa, a tarefa de coleta, registro e 

preservação seria incompleta. No capítulo seguinte, a reflexão diz respeito à 

importância da ação educativa no Museu Antropológico da UFG e a forma como é 

pensada para atender ao público escolar. O estudo de caso analisado trata-se de uma 

ação planejada pelo Setor Educativo que contou com a participação de toda a equipe. 

Participar daquele momento de interação com os alunos do CMEI me levaram a 

perceber as possibilidades de abordar as questões da diversidade cultural por meio da 

ação educativa e da interdisciplinaridade. 
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2................................................................. AS ATIVIDADES EDUCATIVAS NO MA 

 

As ações educativas do Museu Antropológico são realizadas principalmente com 

alunos das redes públicas e particular de ensino. Esse trabalho é feito pela equipe da 

Divisão de Intercâmbio Cultural do museu que contribui com o apoio na organização e 

realização das atividades educativo-culturais. 

Para compreender melhor as ações educativas desenvolvidas pela equipe do 

Setor Educativo do museu, é preciso destacar alguns pontos importantes que serviram 

para que o museu pudesse reforçar o seu potencial como espaço de educação não 

formal. 

Desde a época em que o museu se estruturou como Centro de Pesquisa 

Interdisciplinar a partir de 1982, suas preocupações em relação às atividades educativas, 

estavam voltadas não só para o público em geral, mas também para o atendimento aos 

professores de ensino fundamental. Nesse sentido, os maiores avanços na parte de 

projetos pedagógicos ocorreram a partir de 1984/1985. A partir desse período, alguns 

projetos pedagógicos foram realizados de forma a contribuir com a sistematização das 

ações educativas. 

Nesse momento, foi elaborado o Projeto “Uma Proposta de Integração: Museu 

Antropológico/Ensino de 1º grau”, que foi coordenado pela professora Marcolina 

Martins Garcia (Museu Antropológico) e pela professora Nancy Esperança Lopes 

(Colégio Aplicação da UFG). As atividades desse projeto, foram desenvolvidas com 

algumas escolas e com alunos do 1º grau do Colégio Aplicação da UFG, através de 

apresentações culturais, oficinas de trabalhos manuais, atividades ligadas à músicas e 

outras atividades culturais. Como resultado dessas ações, foi apresentada uma mostra na 

escola, dos trabalhos realizados pelos alunos, como se observa no trecho a seguir: 

Esse projeto foi desenvolvido inicialmente nestas escolas onde 

tínhamos alunos, e também no Colégio Aplicação, porque a 

universidade tem um espaço que é voltado para a questão da 

educação, ensino do primeiro e do segundo grau, mas que também era 

distante, não se falava em museu. Aí nos resolvemos a partir do 

Colégio de Aplicação, desenvolver esse trabalho trazendo exposições 

do Museu ao colégio, levando os alunos do colégio ao Museu, para 

conhecer o Museu, e levando essas idéias, do que é museu, o que é 
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Antropologia, dos objetos contidos. Levávamos crianças e essas 

crianças faziam desenho sobre o que tinha visto, se não sabiam 

escrever, se já sabiam escrever faziam uma redação sobre a impressão 

que tinham tido da visita ao Museu Antropológico. (MUSEU 

ANTROPOLÓGICO SÉRIE DOCUMENTOS N.5, 2011, p.138). 

Assim, de acordo com Marcolina Martins, que coordenou o setor educativo do 

museu em suas décadas iniciais, os primeiros trabalhos feitos com esses grupos 

escolares foram a partir desse projeto, que inicialmente, possibilitou que as exposições 

do museu chegassem até as escolas, e também levando os alunos ao museu, para que 

assim pudessem mostrar-lhes o que era um museu antropológico e com isso, saber quais 

as impressões que os alunos tinham da visita ao Museu Antropológico. 

A partir da realização desse projeto, surgiram também subprojetos que foram 

desenvolvidos por professores do Colégio Aplicação e também por alunos do antigo 

Instituto de Ciências Humanas e Letras. 

Outro importante projeto desenvolvido no Museu Antropológico teve como 

título: “Uma Proposta de Ação Educativa no Museu Antropológico da UFG”. Foi 

coordenado pela professora Lenir Magalhães e desenvolvido em 1985 por estagiários de 

Ciências Sociais. Essa proposta de integração com o museu estava relacionada à 

disciplina de estágio curricular oferecida pela Faculdade de Educação para os alunos de 

Ciências Sociais. Assim, segundo Lenir Magalhães, essa integração ocorreu da seguinte 

maneira: 

A proposta integrada ao Museu Antropológico surgiu ao trabalhar 

com os alunos os conteúdos sobre cultura, quando nós nos vimos 

ligados à atividade cultural que o Museu da própria universidade 

fazia. Resolvemos, então, nos integrar a essa estrutura que tinha aqui. 

Os alunos de Ciências Sociais faziam opção, porque os conteúdos 

eram vastos, de primeira a oitava série e o segundo grau também. Se 

eles fizessem essa opção, nós passávamos a trabalhar com essa 

integração e desenvolvíamos esses trabalhos junto às escolas e o 

Museu Antropológico, que nessa época, [ mil novecentos e] oitenta e 

cinco, já tinha condições de nos dar toda essa estrutura. (MUSEU 

ANTROPOLÓGICO SÉRIE DOCUMENTOS N.5, 2011, p.103). 

Essa proposta de integração das escolas com o museu, através desse projeto 

desenvolvido com os alunos de Ciências Sociais, foi uma iniciativa muito importante 

por parte da professora Lenir Magalhães que, ao trabalhar conteúdos sobre cultura com 

seus alunos da disciplina de estágio curricular na Faculdade de Educação, percebeu o 

museu como um importante meio para desenvolver práticas educativas dentro da escola.  
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Esse trabalho foi importante para integrar as instituições educativas, museu e 

escola, visando sensibilizar e conscientizar as pessoas, de modo que os responsáveis 

pela educação nessas instituições pudessem refletir criticamente sobre as práticas 

educativas. O projeto da professora Lenir Magalhães, buscou, através de uma 

perspectiva integradora, contribuir para a formação e valorização do público escolar, 

possibilitando a comunicação, informação e aprendizado sobre a diversidade cultural. 

Com isso, essas atividades serviram também para que o museu pudesse reforçar o seu 

papel educativo, permitindo assim, formar cidadãos críticos e reflexivos, capazes de se 

perceberem como agente transformador do seu meio, da sua realidade. 

Em 1986, também em disciplina de estágio supervisionado, a professora Lenir 

Magalhães coordenou um grupo de alunas, para aplicação de uma nova proposta para o 

projeto “Uma Proposta de Ação Educativa no Museu Antropológico, que se denominou 

“O Museu como Agência Difusora da Visão Antropológica Sobre a diversidade das 

Culturas: Uma Nova Proposta para o Projeto Museu/Escola do Museu Antropológico da 

UFG”. Esta proposta tinha a finalidade de possibilitar ao professor do 1º grau da Rede 

Municipal de Ensino, trabalhar com seus alunos noções de cultura. Era também uma 

forma de possibilitar ao professor maior entendimento do museu, como um agente 

difusor da "Visão Antropológica" sobre a diversidade das culturas e como recurso 

suplementar para as disciplinas afins. 

Nesse sentido, cabe destacar o “Curso de Atualização Abordagens 

Metodológicas e as Propostas Alternativas do Museu Escola” realizado no Museu 

Antropológico. Esse curso ocorreu pela necessidade de motivar os professores que 

atuavam no estado, preparando-os para trabalharem melhor o conteúdo da área. Assim, 

segundo Lenir Magalhães, com a realização do curso de atualização, os professores se 

prepararam e foram motivados a desenvolverem os conteúdos apreendidos durante o 

curso na escola. Ela destaca que: 

Depois do curso com os professores, dessa atualização, nós 

acompanhamos algumas escolas com esse trabalho. Isso foi 

muito bem resolvido. Nós conseguimos estruturar, depois que os 

professores já estavam preparados e motivados. Então essa 

integração houve na comunidade também. Com muito esforço 

veio a comunidade aqui do Setor Universitário. Nós 

convidávamos algumas escolas, convidávamos alguns bairros, 

tinha algumas lideranças de bairros também, que nós 
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trabalhamos aqui no Setor Educativo. (MUSEU 

ANTROPOLÓGICO SÉRIE DOCUMENTOS N.5, 2011, p.105) 

A proposta feita por Lenir Magalhães para integração do museu com as escolas 

foi uma iniciativa muito importante para que o museu reforçasse o seu papel como 

agente transmissor do conhecimento sobre as diversidades culturais e seu potencial 

como espaço de educação não formal. Assim, as práticas educativas desenvolvidas com 

as escolas, permitiram aos alunos e professores uma maior compreensão sobre o museu, 

despertando-os para a importância da preservação do bem cultural. 

É importante destacar que as iniciativas da professora Lenir Magalhães são 

relevantes, pois vão ao encontro das ideias discutidas por Maria Célia Santos (2001) 

sobre a relação do museu e público escolar, destacando a importância da educação no 

ensino formal e não-formal.  

Maria Célia Santos (2001), afirma que é possível adquirir conhecimento através 

da troca de experiências tendo como referência o patrimônio e a herança cultural de 

cada indivíduo. De acordo com a autora, para que educação seja uma ação 

transformadora do sujeito, ela deve ser entendida como um processo que irá permitir a 

difusão do conhecimento. Assim, é preciso considerar que o processo de aprendizagem 

faz parte de uma ação social e cultural, portanto, não se esgota no âmbito escolar. 

Garcia et al. (2005) também mostra que a educação-não formal  pode ser 

considerada um importante meio para a transmissão do conhecimento através de um 

processo criativo que permite favorecer o diálogo, respeitando as diferenças e 

privilegiando as diversidades: 

Para melhor compreender os motivos que propiciam que a educação 

não-formal possibilite com mais facilidade o processo criativo, é 

importante que se evidenciem algumas características que têm mais 

chances de acontecer nesse campo do que no da educação formal: a 

educação não-formal, em muitas situações, privilegia a 

homogeneização, negando as especificidades e diferenças que geram 

desigualdades, portanto não propicia o diálogo. (GARCIA et al. 2005, 

p.30) 

Esse processo de educação, de acordo com as autoras, terá maiores 

possibilidades de favorecer o processo criativo, que muitas vezes não são propiciadas 

pelo ensino formal. A educação não-formal possibilitará a valorização das 
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especificidades e diferenças através das relações que se estabelecem por meio das 

referências culturais de cada indivíduo.  

 Considerando a concepção das autoras, pode-se dizer que as propostas de Lenir 

Magalhães para integrar o Museu Antropológico com as escolas, foram um elemento 

importante para as reflexões sobre as ações educativas desenvolvidas nessa instituição. 

A continuidade das ações naquele momento permitiu ao museu propor outras atividades 

que contribuíssem na formação de sujeitos críticos, valorizando as diversidades 

culturais e despertando o interesse para a importância da preservação do bem cultural. 

Com o estabelecimento da Divisão de Intercâmbio Cultural em 1993, o Museu 

Antropológico propõe o desenvolvimento do Projeto de Extensão “Integração da 

Universidade com o Ensino Fundamental: Ação Museológica/Educação e 

Comunicação” que teve por finalidade a sistematização da integração Museu/Escola, no 

sentido de buscar uma inter-relação do Museu Antropológico com conteúdos 

programáticos do Ensino Fundamental. Muitas foram as ações decorrentes desse 

projeto, que através da ação museológica por meio de informações sobre o acervo, 

estabeleceu um processo pedagógico, que resultou em ações interativas entre Museu e 

Escola.   

As ações desse projeto possibilitaram novos desdobramentos que permitiram 

maior integração entre museu e escola.  O subprojeto “Museu/Educação: Uma proposta 

de Prática Pedagógica da Arqueologia no Ensino Fundamental” com convênio da UFG/ 

Museu Antropológico/ FUNAPE/ Secretaria da Educação do Estado de Goiás, que 

estava vinculado ao Projeto Salvamento Arqueológico Pré-Histórico de Serra da Mesa- 

GO foi também um importante meio para a integração entre museu e escola. 

Com as ações do Projeto de Extensão “Integração da Universidade com o Ensino 

Fundamental: Ação Museológica/Educação e Comunicação” foram realizados 

seminários, palestras e mini-cursos que contribuíram não só para que a Divisão de 

Intercâmbio Cultural do Museu Antropológico se estruturasse com uma equipe 

específica para desenvolver as atividades de ação educativa, mas, também para 

contribuir com a formação do professor, colaborando com as informações culturais 

contidas na exposição de longa duração com os conteúdos programáticos da escola. 
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Desse modo, acredito que o estabelecimento da Divisão de Intercâmbio Cultural 

foi de fundamental importância para que a equipe do Setor Educativo do museu 

continuasse a desenvolver as ações museológicas garantindo a integração do Museu 

Antropológico e a comunidade escolar. 

 

2.1. O Setor Educativo-cultural 

 

Atualmente o Setor Educativo do Museu Antropológico conta com dois 

profissionais responsáveis pela coordenação do setor educativo e com a participação de 

estagiários bolsistas para organização de atividades educativas e atendimento ao 

público. No momento as ações educativas para o público escolar não contam com um 

projeto, mas a realização e avaliação das atividades seguem os mesmos padrões do 

projeto anterior, o Projeto de Extensão “Integração da Universidade com o Ensino 

Fundamental: Ação Museológica/Educação e Comunicação” que objetivava a 

sistematização da integração museu e escola. 

Dessa forma, são realizadas atividades educativas e culturais voltadas para o 

público escolar como palestras, apresentação de filmes, oficinas, apresentação teatral e 

musical e visita às exposições de longa duração e temporária. O atendimento junto à 

exposição de longa duração Lavras e Louvores, ao público em geral - público 

espontâneo - é feito sem o agendamento. Já para atender as especificidades do público 

escolar, são feitas reuniões prévias com os professores para que possam melhor planejar 

as atividades a serem realizadas com os alunos.  

Além dessas atividades, a equipe do setor educativo do museu participa 

apoiando a realização de projetos, cursos de capacitação, seminários, conferências e 

outros eventos. Nesse sentido, é importante destacar a participação ativa da equipe da 

Divisão de Intercâmbio Cultural do museu na organização e realização de atividades na 

Semana Nacional de Museus que ocorre no mês de Maio e da Primavera de Museus no 

mês de Setembro.  

Vale destacar a participação da equipe do museu na programação das atividades 

que ocorreram na 8ª Semana de Museus- “Museus para Harmonia Social” no ano de 
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2010. Dentre as atividades realizadas destacam-se a conferência “Museus para a 

Harmonia Social”, com a Profª. Drª. Manuelina Maria Duarte Cândido/FCS/UFG; 

lançamento, em Goiás, do Código de Ética do ICOM para Museus; lançamento da Carta 

Arqueológica-Divisão Regional para o Registro e Cadastramento de Sítios 

Arqueológicos do Estado de Goiás-2ª edição; realização da primeira reunião da Rede de 

Educadores em Museus-REM-GO e visitas monitoradas à exposição de longa duração 

Lavras e Louvores. Este evento contou com a participação de várias pessoas e 

representantes de outras instituições e marcou o início da programação comemorativa 

dos 40 anos do Museu Antropológico.  

A 5ª Primavera de Museus no ano de 2011 com o tema “Mulheres, Museus e 

Memória” foi também um evento muito importante para o Museu Antropológico. A 

programação das atividades ocorreu por meio da reedição da publicação “Etnografia da 

Cesta Karajá” de autoria da professora e ex diretora do Museu Antropológico Edna 

Luisa de Melo Taveira; lançamento da “Série Documentos n° 5” do Museu 

Antropológico; lançamento da publicação” Educação Patrimonial: atravessando tempos 

e fronteiras espaciais” - caderno de apoio ao professor de autoria de Dilamar Cândida 

Martins e outros. Como parte da programação, a Diretora do Museu Antropológico Nei 

Clara de Lima, fez uma homenagem aos fundadores do museu. Foram colocadas placas 

com o nome dos fundadores sobre a porta do auditório e da biblioteca do museu. Assim, 

o auditório passou a se chamar Auditório Prof. Acary de Passos Oliveira e a biblioteca 

passou a se chamar Biblioteca Profª. Edna Luisa de Melo Taveira.  

A abertura da exposição temporária “Ocupe o Museu (com) Memórias de 

Goiânia”, ocorreu na X Semana de Museus no ano de 2012 e que tinha como tema 

“Museus em um mundo em transformação: novos desafios, novas inspirações”, foi 

também outro importante evento realizado com a participação da equipe do Museu 

Antropológico e de professores do curso de Museologia da Faculdade de Ciências 

Sociais da Universidade Federal de Goiás. Nesse sentido, cabe destacar o artigo 

intitulado “Ocupe o Museu- o Museu é seu” de autoria da Profª. Drª Vânia Dolores 

Estevam de Oliveira, docente do curso de Museologia da Universidade Federal de 

Goiás. O artigo é fruto de sua experiência na participação e organização dessa exposição 

e relata um pouco deste evento.  
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Segundo a professora Vânia Dolores, o objetivo era levar para o museu, pessoas 

que não o conheciam - o chamado “não público” - e de preferência que fossem 

moradores do setor Leste Universitário em Goiânia, entorno da Praça Universitária onde 

se localiza o Museu Antropológico. O intuito era que moradores, estudantes e 

trabalhadores do bairro, pudessem, em conjunto, elaborar e montar a exposição 

temporária que seria inaugurada durante a X Semana de Museus. De acordo com a 

professora, a exposição foi inspirada nos recentes acontecimentos mundiais como a 

Primavera Árabe e o Occupy Wall Street.
6
 O movimento tinha como proposta reforçar a 

abertura do Museu para novos públicos, atraindo novas idéias, mostrando que o museu 

estaria atento aos acontecimentos da atualidade. A exposição “Ocupe o Museu (com) 

Memórias de Goiânia”, de acordo com a professora Vânia, foi uma experiência que 

trouxe resultados positivos e que superou as expectativas de toda a equipe envolvida 

neste trabalho. 

Outros eventos também foram realizados no Museu Antropológico com o apoio 

e participação da equipe do setor educativo do museu, como o curso de capacitação 

“Patrimônio Cultural e Educação” (Sub-Projeto Educação Patrimonial do Projeto de 

Salvamento Arqueológico de Corumbá III), voltado para professores do Ensino 

Fundamental e Médio do Município de Luziânia/GO em 2007; o curso de capacitação 

“Conservação de Bens Culturais” realizado pelo Museu Antropológico e Departamento 

de Desenvolvimento de Recursos Humanos da UFG, com o apoio do Departamento de 

Museus e Centros Culturais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e 

Coordenação de Museus da Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira em 

2008; a oficina “Estudos de Público”, cujo objetivo consistiu na capacitação de pessoal 

de museus, ministrada por Adriana Mortara Almeida. Destaca-se a importância do apoio 

do Departamento de Museus e Centros Culturais-DEMU/IPHAN e o curso 

“Capacitação Documentação e Gestão de Acervos Museológicos” realizado pelo Museu 

Antropológico em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos da 

Universidade Federal de Goiás com o apoio do Instituto Brasileiro de Museus/Minc em 

                                                           
6
 De acordo com a professora Vânia Dolores Estevam de Oliveira o Occupy Wall Street foi um 

movimento de protesto contra a ganância, corrupção e desigualdade social e econômica. A ideia foi 

nomeada Ocupe o Museu.  Esse movimento faz parte dos recentes acontecimentos mundiais que vem 

provocando transformações políticas, sociais e econômicas em todo o mundo. 

Disponível em: http://www.revistamuseu.com.br/18demaio/atigos.asp?id=32847 
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2009.  Em 2010 outros importantes cursos de capacitação foram realizados com o apoio 

da equipe do setor educativo do museu. A organização e coordenação do Curso 

“Patrimônio Cultural e Musealização em Hidrolândia-GO, ministrado pela Profª. Dra. 

Manuelina Maria Duarte Cândido/FCS/UFG e equipe da Superintendência do IPHAN 

em Goiás e do mini-curso “Educação em Museus: aspectos teóricos e metodológicos, 

ministrado pelo Prof. Dr. Camilo de Mello Vasconcellos/MAE/USP. 

É preciso destacar também o apoio na organização e realização do 1º Seminário 

da Rede de Educadores em Museus-REM-Goiás que ocorreu no período de 07 a 09 de 

Junho na 8ª Semana de Museus no ano de 2010. Nesse mesmo ano a equipe do setor 

educativo do museu contribuiu com o apoio e organização na realização de duas 

importantes oficinas desenvolvidas com o público escolar. 

 A “Oficina de Pipa“ para alunos e professores do ensino fundamental da Escola 

Municipal Waterloo Prudente do CEPAE/UFG pôde contar com a participação dos 

coordenadores e estagiários do setor educativo do museu. Essa oficina fez parte do 

Projeto de Extensão "Festival de Pipa com Grude e sem Cerol", coordenado por uma 

professora da Faculdade de Educação Física da UFG. A participação da equipe do setor 

educativo-cultural também foi importante para a realização da oficina “Vivência com a 

Arte Karajá” realizada no CMEI 13 de Maio em 2010. 

Além dessas atividades, a equipe do setor educativo do museu, desde o ano de 

2009, realiza o “Projeto Cinema no Museu Antropológico” que ocorre com sessões de 

filmes seguidos de debates. As sessões filmes ocorrem uma vez ao mês e uma vez por 

semana durante os meses de férias escolares. 
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2.2 Vivência com a arte Karajá: um estudo de caso com o CMEI 13 de Maio 

 

O projeto "Vivência com a arte Karajá: um estudo de caso com o CMEI 13 de 

Maio", foi pensado com o objetivo de levar informações sobre a perspectiva valorativa e 

integradora no que diz respeito à diversidade cultural, à cidadania e educação. Nesse 

sentido, o projeto foi pensado mediante a perspectiva de que o Museu Antropológico e o 

Centro Municipal de Educação Infantil-CMEI 13 de Maio, do bairro Parque Industrial 

João Braz, em Goiânia, estabeleceriam uma parceria com o intuito de produzir uma 

oficina voltada para representar o trabalho e as práticas culturais por meio da 

observação das bonecas e animais de cerâmica dos povos Karajá. 

A justificativa para realização do projeto foi pensar estratégias que pudessem 

fortalecer o processo educativo-cultural, de forma que o aluno pudesse ter uma visão 

crítica do conhecimento, independente de suas características cognitivas, afetivas, 

físicas, sociais, religiosas e culturais, e com isso, mostrar que o museu é um lugar 

interdisciplinar, que incentiva e apóia a pesquisa, a cultura e as práticas educacionais. 

Para realização dessa atividade, previu-se três momentos. O primeiro momento 

foi marcado pela visita dos professores ao museu, para que tomassem conhecimento 

sobre a história da instituição e também sobre a proposta de Ação Educativa que seria 

desenvolvida no CMEI 13 de Maio. Assim, nesse primeiro momento, discutiu-se sobre 

o que as crianças e os professores poderiam realizar, mediante um trabalho de releitura 

da exposição Lavras e Louvores, com o objetivo de refletir sobre a questão da 

diversidade cultural. 

O segundo momento ocorreu com a visita dos alunos e seus pais ao museu, com 

o intuito de instigar, por meio da visita à exposição e apresentação de vídeos, a 

compreensão sobre o modo de vida do grupo indígena Karajá, representados no circuito 

Lavras da exposição de longa duração Lavras e Louvores do Museu Antropológico. 

Desse modo, alunos com idade entre 2 a 6 anos, acompanhados pelos pais, professores e 

coordenadores do CMEI, foram encaminhados para o auditório do Museu 

Antropológico, onde assistiram uma palestra proferida pela socióloga Maria Joana 

Cruvinel, coordenadora do Setor Educativo do Intercâmbio Cultural, naquele momento, 

sobre as funções do museu como protetor do patrimônio cultural.  
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Após essa fala, as crianças assistiram ao vídeo “Arte Karajá de Aruanã” e depois 

foram, acompanhadas pelas estagiárias do museu, conhecer a exposição Lavras e 

Louvores. Já o terceiro momento, foi a realização da oficina de arte e confecção de 

cerâmica, focada nas bonecas e animais de cerâmica Karajá, que ocorreu no dia 28 do 

mês de setembro do ano de 2010. Cabe destacar, que para a realização dessa atividade 

foram abordados aspectos da cultura Karajá, os quais foram discutidos em conjunto com 

os professores da 

instituição CMEI 

13 de Maio, 

estagiários e 

coordenadores do 

Setor Educativo-

cultural do Museu 

Antropológico.  

A realização dessa 

oficina se deu com 

a ida das estagiárias e coordenadores do setor de Intercâmbio Cultural do museu. Sendo 

assim, para essa atividade, foi feita uma divisão de três grupos com estagiárias e 

professoras do CMEI 13 de Maio. Cada grupo orientava as crianças na confecção e na 

pintura que as crianças produziam com a argila. Dessa forma, enquanto um grupo de 

estagiárias e professores orientava na confecção da cerâmica de argila, o outro, 

orientava as crianças na pintura das argilas já confeccionadas. Outro grupo ficou 

responsável pelo registro da atividade. 

 A figura 1 mostra o momento em que as crianças confeccionavam as bonecas e 

animais de cerâmica Karajá. Observa-se nesta imagem, que foi colocado no centro da 

mesa uma boneca e um animal de cerâmica Karajá. Ao observamos a imagem, podemos 

perceber o entusiasmo das crianças ao tentarem reproduzir a boneca e o animal de 

cerâmica Karajá.  

 Por meio desta atividade, foi possível que percebessem semelhanças e diferenças 

entre as etnias indígenas que vivem no estado de Goiás e que alguns aspectos da cultura 

indígena podem variar bastante entre os povos. A língua, a forma de organização social e 

política, os rituais, os mitos, as formas de expressão artística, as habitações e a maneira 

Figura 1: Oficina de argila realizada com os alunos do CMEI 13 de Maio pelas estagiárias do 

Setor de Intercâmbio cultural do Museu Antropológico da UFG. 
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de se relacionar com o meio ambiente são exemplos de fatores que se diferenciam. É 

válido ressaltar que essa diversidade não significa que a cultura dos povos indígenas foi 

enfraquecida, pois o que ocorre é que, por mais fortes e enraizadas que sejam, as 

culturas não permanecem sempre iguais. As características de qualquer cultura se 

transformam por meio do contato com as outras culturas e das mudanças sociais, e isso 

ocorre inclusive nas comunidades indígenas. Por isso, é muito importante que todas as 

pessoas sejam tratadas com respeito. 

É preciso destacar que as professoras do CMEI 13 de Maio, fizeram uma mostra 

que retratava a exposição Lavras e Louvores, a vivência do cotidiano das crianças, o 

relato do trabalho de seus pais e suas representações religiosas. O tema escolhido para 

essa mostra realizada no CMEI foi “Somos Todos Diferentes Mas Não Desiguais”!. 

 

 

  

 

Figura 2: Mostra feita por professores e coordenadores do CMEI 13 de Maio retratando a Exposição Lavras e Louvores, 

a vivência e o cotidiano das crianças, o trabalho das famílias e as representações religiosas. 
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 Ao observarmos a Figura 2, notamos que a intenção das professoras que participaram da 

oficina, foi estender a prática educativa para além dos muros da escola. Na mostra organizada 

por elas é possível perceber os vários elementos expositivos que compõem a exposição que 

visitaram no Museu Antropológico. As referências ao sincretismo religioso que é tão comum 

na sociedade brasileira encontra-se presente na imagem de santo exposta. A diversidade 

cultural é destacada por meio dos desenhos que representam as diversas raças que originaram o 

povo brasileiro. Percebemos ainda a tentativa de abordar o respeito ao outro; questões 

relacionadas à acessibilidade, dentre outros aspectos. Esta iniciativa permitiu que, mesmo o 

estudante impossibilitado de participar da atividade no museu, conhecesse a sua dinâmica.  

 Nesse sentido, acredito, assim como Martha Marandino, que museus ou centros 

de ciências têm uma importância fundamental como espaços de educação não-formal 

onde as experiências vivenciadas se projetam para além do deleite e da diversão. Nestas 

instituições, programas e projetos educativos são gerados, com base em modelos sociais e 

culturais. "Seleções de parte da cultura produzida são realizadas com o intuito de torná-la 

acessível ao visitante. Como em qualquer organização educacional, processos de 

recontextualização da cultura mais ampla se processam possibilitando a socialização dos saberes 

acumulados" (MARANDINO, (2005, p. 165-166). Conforme a autora, "o saber científico "o 

saber científico (sábio) passa 

por transformações 

(transposição museográficas) 

para se tornar saber exposto”. 

(2005). Ela destaca que este 

saber é constituído na 

mediação com outros saberes, 

oriundos de diferentes 

campos de conhecimento, 

representados pelos atores 

envolvidos na elaboração das 

exposições (jogo de poder). 

Figura 3: Crianças observando a exposição organizada no CMEI 13 de 

Maio 
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É importante destacar que se deve ter como base, a ideia de que os usuários que 

visitam um museu terão a capacidade de processar a informação de acordo com as 

próprias experiências culturais e sociais. Por isso, sugeriu-se que as ações desenvolvidas 

considerassem a contribuição dos sujeitos sociais - neste caso, os estudantes do CMEI 

13 de maio - como forma de fortalecer os laços com a comunidade, possibilitando uma 

relação de forma integrada e participativa, incentivando o questionamento, a reflexão 

conjunta sobre a realidade local.  

 Na Figura 4, percebemos o enlevo das crianças ao observarem um cocar 

indígena. Podemos deduzir que a fruição do belo já ocorre desde a infância. A imagem 

nos leva a refletir se mais iniciativas como essa fossem adotadas pelas Secretarias 

Municipais e Estaduais de Educação, a valorização da história por partes dos estudantes 

não ocorresse de maneira mais espontânea.      

Realizada a atividade da Oficina “Vivência com a Arte Karajá”, ela foi avaliada 

com o intuito de perceber os pontos positivos e negativos e quais os aspectos 

facilitadores e dificultadores que ocorreram durante esse processo. Essa avaliação tinha 

como finalidade refletir sobre 

quais estratégias de ação 

poderia ser trabalhada com os 

grupos escolares no Museu 

Antropológico. Assim, ao 

avaliarmos essa atividade, 

pudemos perceber que desde o 

primeiro momento, com a 

vinda dos professores ao 

museu, houve um interesse por 

parte deles em contribuir com a 

realização do projeto, o que de certa forma, facilitou a realização da ação de acordo com 

a experiência apreendida por cada criança. Pude perceber também, que no segundo 

momento, um aspecto facilitador foi a preparação feita pelas professoras do CMEI, com 

as crianças antes da visita ao museu. Isso contribuiu para a percepção delas quanto aos 

detalhes da exposição. 

Figura 4: Crianças abraçadas observando uma plumária  
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Quanto à avaliação do terceiro momento, fomos surpreendidas com a capacidade 

de compreensão das crianças, que responderam de forma positiva às propostas feitas 

pela escola e pelo Museu Antropológico.  

Percebemos que antes de realizarmos a oficina as crianças reagiam de maneira 

mais tímida, pouco curiosa, parecendo não compreender muito sobre a cultura indígena. 

Depois com a oficina, percebemos que houve uma mudança no comportamento das 

crianças, pois demonstraram entusiasmo e maior interesse em participar das atividades. 

Acredito que o empenho das professoras do CMEI, em preparar as crianças instruindo-

as sobre as diversidades culturais, antes de realizarmos a oficina, tenha sido um fator 

que contribuiu para despertar o seu interesse.  

Dessa forma, foi possível notar que todo o processo da ação da qual as crianças 

participaram - desde o atendimento no Museu Antropológico até a realização da oficina- 

foram fatores importantes que serviram para despertar maior interesse das crianças em 

relação às bonecas e animais de cerâmica Karajá, melhor dizer, em relação à cultura 

Karajá.  Isso foi possível perceber por meio da participação e do envolvimento que as 

crianças tiveram ao realizarmos a oficina. Então, acredito que para contribuirmos com a 

formação e valorização do público escolar infantil numa perspectiva integradora, é 

necessário incluirmos atividades práticas que venham contribuir para o conhecimento e 

o respeito sobre as diversidades culturais, pois entendo que com a atividade prática a 

criança irá perceber que é sujeito integrante e transformador de seu meio e com isso 

compreenderá melhor a importância da preservação do bem cultural.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Ao longo do tempo, a educação foi uma das principais preocupações das 

instituições museológicas. Essa preocupação pode ser percebida através das diferentes 

formas de relação com o público e das ações educativas desenvolvidas por estas 

instituições. Foi através dessa relação, que os museus assumiram uma forma própria de 

desenvolver suas ações educativas. Com isso, a partir do momento em que os museus 

assumiram formas diferenciadas de relação com o público, estas instituições 

intensificaram suas relações com o público escolar. Essa maneira de lidar com o público 

pode ser considerada uma característica que fez do museu um importante espaço de 

educação e transmissão do conhecimento, diferente das experiências formais dos 

tradicionais métodos de educação. Sendo assim, as diversas formas de relação com o 

público através das ações educativas permitiram que o museu reforçasse o seu papel 

educativo e fosse considerado um espaço de educação não-formal. 

Os museus vêm demonstrando essa preocupação através das discussões de 

assuntos relacionados ao seu papel social e educativo e sua relação com a comunidade. 

É por meio dessas discussões e reflexões que os museus têm repensado suas práticas 

sociais e têm desenvolvido estratégias de ações educativas a partir de suas exposições, 

com o objetivo de atrair o público possibilitando o envolvimento do visitante com os 

objetos expostos. Essas ações lhes permitem compreender, refletir e melhor aprender 

sobre a importância do bem cultural. Dessa forma, o museu contribui com a 

aproximação entre a comunidade e a instituição. 

Meu objetivo ao iniciar essa pesquisa, foi propor uma reflexão acerca sobre os 

ideais que serviram de base para o processo de criação do Museu Antropológico da 

UFG buscando investigar a finalidade para qual foi criado. Desse modo, procurei me 

basear no trabalho que vem sendo realizado por essa instituição. Por acreditar que é de 

suma importância refletirmos sobre alguns aspectos que deram origem à instituição bem 

como verificar alguns fatores que influenciaram na demanda do público visitante, 

busquei a fundamentação em alguns documentos da própria instituição e em 

bibliografias que discutem a relação de museus e público escolar, conceito e função de 

museus e educação não formal. 
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No capitulo 1, apresentei a trajetória institucional do Museu Antropológico 

mostrando que uma das principais ideias para a sua criação foi a necessidade de pensar 

um espaço onde os alunos de algumas áreas da UFG pudessem desenvolver suas 

atividades na prática. A justificativa foi o fato de que estes alunos, principalmente 

alunos de Ciências Sociais contavam apenas com as atividades teóricas e não tinham um 

espaço propício para o desenvolvimento das atividades práticas.   

Destaquei ainda, neste capítulo, as bases que serviram para que o museu pudesse 

se organizar e se consolidar enquanto Centro de Pesquisa. Nesse sentido, vimos que um 

dos elementos importantes que serviu para que o museu pudesse se estruturar ao longo 

de sua existência foi o surgimento de preocupações em relação à organização, 

acondicionamento e pesquisas com as peças do acervo. 

As preocupações que surgiram em relação às pesquisas foram de grande 

importância para que o museu pudesse se estruturar enquanto Centro de Pesquisa 

Interdisciplinar. A partir da década de 1980 o museu é caracterizado como 

antropológico e surgem as intenções de pensá-lo como museu universitário. As linhas 

de pesquisa que se fizeram mais presentes no museu, foram as que subsidiaram o Museu 

Antropológico em sua fase de implantação e, com a definição de seus objetivos, metas e 

linhas de atuação a partir do Plano de Ação/82, o museu passa a dar suporte à pesquisa 

antropológica interdisciplinar e a organizar o acervo de acordo com normas 

museológicas de forma a integrar a comunidade universitária e a comunidade em geral.  

No capitulo 2 discuto a maneira como ocorre a realização das atividades 

educativas desenvolvidas no Museu Antropológico. Busquei destacar as ações 

educativas desenvolvidas pela equipe do Setor Educativo do museu ressaltando alguns 

pontos importantes que serviram para que o museu pudesse reforçar o seu potencial 

como espaço de educação não formal.  

Nesse sentido, o surgimento das propostas para integrar o museu com as escolas, 

foram iniciativas de grande importância para que o museu reforçasse o seu papel como 

agente transmissor do conhecimento e seu potencial como espaço de educação não 

formal. Cabe destacar as ações do Projeto de Extensão “Integração da Universidade 

com o Ensino Fundamental: Ação Museológica/Educação e Comunicação” que teve por 

finalidade a sistematização da integração Museu/Escola, mais especificamente com o 
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Ensino Fundamental. Por meio desse projeto, várias ações foram desenvolvidas de 

forma a estabelecer um processo pedagógico que resultou com ações interativas 

possibilitando maior integração entre o museu e as escolas. 

O atendimento ao público e a organização das atividades educativo-culturais são 

feitas por profissionais responsáveis pela coordenação do setor educativo e com a 

participação de estagiários. Para o público escolar são realizadas palestras, apresentação 

de filmes, oficinas e visita às exposições de longa duração e temporária. A equipe do 

setor educativo do museu também participa apoiando a realização de projetos, cursos de 

capacitação, seminários, conferências e outros eventos. Nesse sentido, o estudo de caso 

apresentado neste capitulo, serve para reforçar a importância das ações desenvolvidas 

pela equipe do setor educativo do museu, que buscam incentivar o processo educativo-

cultural através de informações que permitem a valorização em relação à diversidade 

cultural, à cidadania e a educação.  

Considerando as questões iniciais que me instigaram a procurar compreender a 

dinâmica do Museu Antropológico da UFG, foi possível notar que uma das principais 

características são as pesquisas com o acervo e as propostas de integração do museu 

com as escolas através de iniciativas que buscam incentivar a valorização sobre as 

diversidades culturais. Essas iniciativas se deram por meio de atividades educativas que 

possibilitaram aos visitantes refletir sobre a importância do bem cultural, permitindo 

que o museu reforçasse o seu papel como agente transmissor do conhecimento e seu 

potencial como espaço de educação não-formal. Nesse sentido, foi na década de 1980 

que ocorreram os maiores avanços na parte de projetos pedagógicos que serviram para 

contribuir para a sistematização das ações educativas. Considero que um dos projetos 

mais importantes e que serviram para contribuir para a sistematização e integração do 

museu com as escolas foi o Projeto da professora Marcolina Martins e da professora 

Lenir Magalhães, que buscou integrar o museu com as escolas no intuito de sensibilizar 

e conscientizar os profissionais responsáveis pela educação. Foi, por meio desses 

projetos, que ocorreram desdobramentos, surgindo subprojetos que serviram para 

reforçar ainda mais a integração do museu com as escolas. 

A sistematização do Projeto de Extensão “Integração da Universidade com o 

Ensino Fundamental: Ação Museológica/Educação e Comunicação” foi também um 
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importante projeto para que o museu pudesse sistematizar e estabelecer um processo 

pedagógico, que resultasse em ações interativas entre o museu e as escolas. Esse projeto 

de extensão perdurou por aproximadamente dez anos, mas a continuidade de suas ações 

podem ser percebidas através das atividades educativas e culturais desenvolvidas pela 

equipe do setor de educativo-cultural do museu, que colabora para o desenvolvimento e 

apoio na realização de projetos, cursos de capacitação e o atendimento ao público junto 

às exposições. É através dessas ações que o Museu Antropológico contribui para 

reforçar o seu papel social junto à comunidade demonstrando que o museu é um espaço 

interdisciplinar de incentivo e apoio a pesquisa, a cultura e as práticas educacionais. 

Acredito que, a finalidade para a qual o Museu Antropológico da UFG foi criado 

e que consiste em "ser um espaço destinado à pesquisa", se efetiva na prática. Desde sua 

criação o museu, foi designado para ser um espaço que atendesse as necessidades 

referentes ao desenvolvimento de pesquisas. Isso pode ser percebido por meio das 

iniciativas para a criação do museu e dos vários projetos e linhas de pesquisas 

desenvolvidas no museu ao longo de sua trajetória. Com a definição de seus objetivos, 

metas e linhas de atuação a partir do Plano de Ação/82, o museu intensifica sua atuação 

no apoio à pesquisa antropológica interdisciplinar, na organização do acervo conforme 

normas museológicas e nas ações didático-pedagógicas de pesquisa e de comunicação 

junto à comunidade universitária e comunidade local.  

Outro fator determinante que serviu para reforçar as atividades e atender às 

necessidades do Museu Antropológico foi a elaboração do Plano de Ação 1987/97.  

Este plano de ação serviu para dar suporte a ampliação do espaço físico do museu e 

mais oportunidades de atuação. O Plano de Ação 1987/97 foi uma importante 

ferramenta para que o museu pudesse atender às suas necessidades e apoio em suas 

pesquisas, no que se refere às demandas científicas, culturais e educacionais.  

Dessa forma acredito que os fatores internos e externos que tenham 

contribuído para modificar a atuação do museu ao longo de sua existência, foram 

exatamente essas iniciativas através da organização e pesquisas com o acervo, da 

ampliação do espaço e da sistematização das ações educativas junto à comunidade 

universitária e comunidade local. Acredito também que, com a divisão do museu e do 

estabelecimento da Divisão de Intercâmbio Cultural, as propostas das ações de 
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integração do museu com as escolas foram de fundamental importância para que a 

equipe do Setor Educativo do Museu Antropológico reforçasse suas atividades com o 

público escolar. Nesse sentido, o desenvolvimento do Projeto de Extensão “Integração 

da Universidade com o Ensino Fundamental: Ação Museológica/Educação e 

Comunicação” contribuiu para sistematizar as ações educativas e integrar o museu com 

as escolas do Ensino Fundamental. Com as ações desse projeto foi possível estabelecer 

um processo pedagógico que resultasse em novos desdobramentos através de 

subprojetos com ações interativas entre Museu e Escola. Compreendo que uma das 

principais ações do Museu Antropológico da UFG são os trabalhos de pesquisa, 

preservação, e comunicação do acervo através das ações educativo-culturais.  

Muito há ainda a pesquisar sobre a dinâmica desta instituição, entretanto, 

concluo este estudo citando Maria Célia Teixeira Moura Santos: 

O entendimento e a prática da cidadania, no nosso entender, começa 

pelo conhecimento da realidade onde o indivíduo está inserido, a 

memória preservada, os dados do presente, o entendimento das 

transformações e a busca de um novo fazer, o que não significa uma 

aceitação submissa e passiva dos valores do passado, mas o 

reconhecimento de que estão ali os elementos básicos com que 

contamos para a conservação da nossa identidade cultural. Não é uma 

assimilação de forma nostálgica, de formas e coisas do passado, há, 

neste momento, um sujeito que analisa criticamente, que recria, 

constrói, a partir de um referencial (SANTOS, 1994, p.68). 

Acredito que, os estudantes que participaram da oficina citada como estudo de 

caso, e todos os outros que visitaram o museu, carregaram consigo uma experiência que 

influenciará sua prática enquanto um cidadão crítico e participativo, capaz de buscar 

soluções para os problemas que permeiam o cotidiano, especialmente aqueles que se 

relacionam com o respeito ao outro, à cultura do outro e à imensa diversidade que se 

encontra presente na nossa realidade. Sendo assim, acredito que este trabalho servirá 

para despertar o interesse sobre essa temática e servirá de auxilio para novos 

pesquisadores na área. Com este trabalho espero abrir novas possibilidades de pesquisas 

relacionadas ao Museu Antropológico. 
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