
Museu Antropológico da UFG: 45 anos inovando e 

compartilhando conhecimento 

8ª Primavera dos Museus - museus criativos 

Com o tema Museus Criativos o Museu Antropológico da UFG encerrou, 

na última sexta-feira, as atividades relacionadas à comemoração dos 45 anos de 

criação do Órgão e à 8ª Primavera dos Museus, organizada pelo Instituto 

Brasileiro de Museus (IBRAM).  

Foram realizadas, entre os dias 22 e 26, 14 oficinas, distribuídas nos 

períodos matutino, vespertino e noturno. As oficinas transitaram por 

conteúdos diversos, num diálogo construído entre olhares, contação de 

histórias, instrumentos musicais, jogos educativos, argila, objetos, papéis, filme, 

plantas e flores, e pessoas de universos distintos.  

O trabalho, ao final, proporcionou um diálogo aproximativo envolvendo 

o coletivo de profissionais do Museu Antropológico da UFG, com a interação 

entre os servidores da Instituição/Órgão professores, pesquisadores e técnico-

administrativos, estudantes do ensino básico da rede pública de ensino 

municipal de Goiânia e Aparecida de Goiânia (fundamental e médio) e da 

graduação da UFG (cursos de Museologia, Pedagogia, História, Geografia, 

Psicologia, Educação Física, entre outros). Reforçou a importância do Museu 

Antropológico como espaço público, de troca de experiências, de 

compartilhamento coletivo,  e de inclusão. 

No período, foi atendido um público diversificado, com mais de 400 

visitantes, distribuídos entre professores e estudantes da Faculdade de Ciências 

Sociais, Faculdade de Artes Visuais, Faculdade de Educação/UFG, professores 

e alunos de escolas municipais e estaduais, AEJA, pessoas da Melhor Idade, e 

membros da sociedade em geral. 

O evento foi realizado graças ao empenho do corpo técnico do Museu e à 

colaboração de vários órgãos da UFG (PRPI, PROAD, ASCOM, Divisão de 

Transporte, Faculdade de Ciências Sociais, Escola de Música e Artes Cênicas, 

SINT/UFG) e do Departamento de Marketing da Coca-cola.  

A parceria da Divisão de Transporte da UFG foi de fundamental 

importância para a realização deste evento e abriu perspectivas para a 

implantação do projeto Museu mais perto, em fase final de elaboração e a ser 

executado a partir do ano de 2015. 

 


