
 

 

 

 

 

IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS 

III JORNADAS DE MUSEOLOGIA 

 

11 a 14 de Novembro de 2015 

Goiânia/GO 

 

Grupo de Trabalho 06: 

MUSEUS, PATRIMÔNIO E DIREITOS CULTURAIS 

 

 

 

 

MUSEU EM UNIVERSIDADE PÚBLICA: O MUSEU ANTROPOLÓGICO DO 

CERRADO EM CATALÃO/GO – ENTRE O ENSINO, A PESQUISA E A 

EXTENSÃO 

 

Autor:Sulivan Charles Barros 

Universidade Federal de Goiás – UFG 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSEU EM UNIVERSIDADE PÚBLICA: O MUSEU ANTROPOLÓGICO DO 
CERRADO EM CATALÃO/GO – ENTRE O ENSINO, A PESQUISA E A 

EXTENSÃO 

 

 

 

Introdução 

 O Museu, enquanto instituição social constitui-se como local de 

contemplação, de fruição, de entretenimento, de prazer; possui compromissos 

educacionais, funções sociais, mas principalmente insere-se no universo do 

conhecimento. Nele, a cultura material constitui-se como documento, como registro e 

suporte de significações culturais e identitárias e a exposição museográfica como 

um discurso ou narrativa que visa a produção de sentidos. A relação existente entre 

educação e museologia identifica aspectos referentes ao caráter educativo dos 

museus e patrimônio presente nas diferentes funções museológicas (preservação, 

pesquisa, comunicação) que qualifica a relação do indivíduo com o patrimônio 

preservado, assim como auxiliam no processo de formação da consciência histórica 

e noção de temporalidade, diálogo, criticidade, participação, identidade e diversidade 

cultural. 

 Por outro lado, a museologia é uma disciplina científica que estuda certa 

relação entre os seres humanos e seu meio e carrega em sua expressão a 

valorização e afirmação de várias formas de identidade e, por conseguinte, tem uma 

significação social mais ampla. A museologia estuda também os processos internos 

aos museus (isto é, investigação, documentação, registro e exibição de objetos) 

seus alcances transcendem os limites físicos dos museus, estuda o lugar e o papel 

dos museus na sociedade, suas raízes políticas, sociais e econômicas assim como 

seu possível papel no melhoramento da sociedade em que está inserida. 

 Uma museologia que se propõe “crítica” defende que o conhecimento 

produzido e exposto pelos museus está cultural, social, política e economicamente 

determinado e, por conseguinte reflete um momento específico da sociedade que o 

produz. Neste sentido, se desejamos compreender e administrar tais instituições 

devemos estar conscientes do marco sócio-político e econômico em que se 

desenvolveram/em. 



 Enquanto os processos que envolvem os objetos nos museus, a museologia 

que se propõem “crítica” reforça que dentro dos museus se dá um processo dual em 

relação com os objetos que se converterão em “musealia”1. Primeiro se tem o 

processo de musealização e logo o de patrimonialização; o primeiro se inicia quando 

os objetos são adquiridos pelo museu e se inicia o processo de documentação, 

registro, catalogação e investigação. Nesta etapa o objeto perde seu “valor de uso” e 

“valor de troca” ao mudar de função quando é posto dentro do museu em seus 

espaços e em caminho a adquirir a aura que o levará a converter-se em “objeto de 

museu”, isto é, a mostrar-se mediante seu valor de signo e de símbolo. Quer dizer, 

fala-se de um “valor signo” quando se faz referência às conotações, implicações 

simbólicas que possuem os objetos enquanto que se fala em “valor símbolo” quando 

se toma em conta os fatos que tiveram o objeto como ator ao longo de sua 

permanência na sociedade. Assim a musealização implica o reconhecimento da 

“musealidade” (isto é, o “valor signo” e o “valor símbolo”) dos objetos da vida 

cotidiana. O processo mesmo de aquisição do objeto é produto de uma decisão 

determinada pelas condições econômicas, políticas e sociais, neste primeiro passo 

mostra-se uma decisão consciente e intencionada por parte do colecionador (isto é, 

o museu como instituição). 

 O objeto musealizado chega a ser patrimônio (isto é, “patrimonializado” no 

sentido mais amplo) uma vez que é exibido e usado como meio educativo. Assim, 

um objeto torna-se “objeto de museu” pleno ou completo quando alcança seu 

máximo potencial como portador de informação e como ferramenta educativa. Em 

outras palavras, o processo de musealização ortoga a potencialidade enquanto a 

exibição do objeto como parte de um determinado discurso e estratégia educativa 

(isto é, patrimonialização) atualiza sua condição de patrimônio. Neste sentido a 

musealização envolve mais que a mera conservação dos elementos que compõem o 

objeto ou grupo de objetos e a análise detalhada do arranjo espacial dos ditos 

componentes no museu. O estudo do significado de um objeto está relacionado não 

somente com seu estado atual senão também com as condições sócio-econômicas 

e políticas de sua produção quer dizer, está em relação direta com o estudo da 

                                                             
1
 O termo “museália” é utilizado para designar “objetos de museu”. O objeto do museu é feito para ser 

mostrado, com toda a variedade de conotações que lhe estão intrinsecamente associadas, uma vez 

que podemos mostrar para emocionar, distrair ou instruir. 



sintaxe e retórica do objeto dentro da exibição museística evidenciando sua 

referência a objetivos sociais e a uma lógica social e identitária específica. 

 Sob esta lógica, os museus também podem ser identificados como 

instituições da memória e como agentes privilegiados com a dimensão 

emancipadora, eles produzem (re)construções visuais, textuais e significativas da 

realidade histórico-social dos seres humanos que buscam comunicar uma 

mensagem que tem como objetivo o melhoramento da qualidade de vida dos 

indivíduos da sociedade. O museu envolve também a dimensão de comportamento 

individual e/ou coletivo dos indivíduos frente ao seu patrimônio histórico/cultural e 

por outro lado, deve desenvolver mecanismos para que a partir desta relação o 

patrimônio seja transformado em herança e esta, por sua vez, contribua para a 

necessária construção das identidades (individuais e/ou coletiva) e pertencimentos.  

Neste sentido, a presente pesquisa objetiva explorar todo o potencial que os 

artefatos culturais preservados oferecem como recursos educacionais, 

desenvolvendo as habilidades de observação, atribuição de sentidos, 

contextualização e construção do conhecimento em sua multiplicidade, visando à 

ampliação da capacidade crítica dos atores sociais envolvidos. Pois a vista ao 

museu se converte em uma “experiência” em termos de aprendizagem e 

entretenimento. Inicia-se assim o processo de conversão dos museus enquanto 

“espaços mortos” a “promotores de aprendizagem contínua”, “pontos de encontro” e 

de reconhecimento identitário das comunidades que os rodeiam.  

Tratando-se de museus universitários, não se pode desconhecer que estes 

estão inseridos nas lógicas e práticas do campo científico (Bourdieu, 2004), sendo 

influenciados pelas práticas de pesquisadores, professores e gestores deste campo. 

Efetivamente, há museus universitários de todas as áreas do conhecimento, que 

poderiam estar agrupados em torno de seus similares não universitários. 

Assim podemos pensar nos chamados museus antropológicos, etnográficos e 

etnológicos em que, na maior parte das vezes, o fato de ser um museu universitário 

é determinante para sua configuração institucional, tanto no nível da sua missão e 

objetivos, quanto no nível de suas políticas de gestão institucional (Ribeiro, 2013).  

Segundo Delicado: 

 

Geralmente os museus tutelados por instituições universitárias são 
necessariamente dirigidos por docentes ou pesquisadores. Estes cargos são 



ocupados por indivíduos com um interesse particular pela museologia ou 
divulgação científica ou por docentes do respectivo departamento, escolhidos 
em regime de rotatividade ou por responderem a necessidades específicas 
dos museus (2008, p.57). 

 

Pensando especificamente em uma coleção etnográfica construída no âmbito 

universitário identificamos, potencialmente, características distintas de outras 

coleções, construídas fora das universidades. Mudam os sistemas de classificação 

dos artefatos, muda a documentação associada, muda o uso, muda o público alvo, 

etc. Neste sentido, a presente comunicação apresentar o Museu Antropológico do 

Cerrado-MACER, criado no ano de 2015 como órgão suplementar da Universidade 

Federal de Goiás-UFG na cidade de Catalão. Este museu antropológico tem como 

função tratar da preservação e divulgação da memória e das práticas culturais do 

sudoeste goiano por meio de diferentes perspectivas, seja elas históricas, sociais, 

políticas e ambientais. 

 

Museu: evolução histórica do conceito 

 

 A partir da criação do primeiro museu2 com caráter público, em fins do século 

XVIII, se intenta analisar o conceito de museu como uma realidade dinâmica que se 

vem desenvolvendo até os dias atuais. Na atualidade, se dá uma forte crise de 

identidade dentro da instituição museística, cujas causas levam a definir novas 

políticas culturais que apostam pela proteção, conservação e defesa do patrimônio 

quer seja local, regional, nacional e/ou mundial. 

 Para entendermos a origem dos museus é necessário vincular a dois fatos 

importantes: o Colecionismo e a Ilustração. 

 O Colecionismo, desenvolvido ao logo de distintas etapas históricas, tem seus 

antecedentes em tempos pretéritos. Alguns querem situar sua origem no momento 

do saque da Babilônia pelos Elamitas no Antigo Oriente, que saquearam da cidade 

os objetos mais valiosos, expondo-os posteriormente (1176 a.c.). 

                                                             
2
 A palavra museu tem sua origem no termo latim museum, que por sua vez deriva da palavra grega 

mouseion, ou ainda, “casa das musas”. Na mitologia grega, as musas eram filhas de Zeus e 

Mnemósine, sendo “deusas que deleitam o coração de Zeus e inspiram os poetas” (Brandão, 1986, p. 

153). Cada musa, ao todo nove, representava um ramo específico da literatura, da ciência e das 

artes.  



 Na Europa, tal Colecionismo alcança seu auge com as monarquias absolutas. 

De fato, paralelamente ao colecionismo “estatal” ou oficial, se desenvolve o 

colecionismo privado. Este fenômeno, ainda que generalizado em toda Europa teve 

seus melhores expoentes em países com Holanda e Grã Bretanha Esta tradição 

europeia vai encontrar eco no outro lado do Atlântico onde a formação dos primeiros 

museus americanos será devida ao colecionismo privado. Evidentemente, esta 

iniciativa privada permitiu de maneira positiva o futuro de tais instituições que, ao 

carecer da tradição cultural européia e unido ao fato da rápida ascensão como 

potência economia, foi à iniciativa privada a promotora de criar este tipo de 

instituição como forma de preencher o vazio cultural (Hernández Hernández, 1992). 

 O segundo fator que impulsionou a criação dos museus é consequência direta 

da Ilustração, processo que cuminou com a Revolução Francesa. Neste momento 

teve lugar a criação, com caráter público, do Musée du Louvre (1793), que serviu de 

modelo aos grandes museus nacionais europeus. Além disso, antes deste grande 

acontecimento, se inaugurou em 1683 The Ashmolean Museum administrado pela 

Universidade de Oxford. Este teve a particularidade de que se criou a partir de 

coleções privadas de áreas bastante diversas: de história natural, de arqueologia e 

numimástica, artes etc., com a dupla função de educar e conservar. Estes museus 

(e muitos outros que se seguiram a partir destes) tinham um caráter quase sagrado 

e eram símbolos da identidade cultural da nação a que pertenciam. 

 Como toda instituição social, os museus estão em constante transformação. 

De forma que estes, considerados como “asilos póstumos”, “mausoléus” ou 

“santuários”, se vão convertendo em lugares de aprendizagem, de investigação e 

fruição, articulado com a indústria do lazer e do turismo dedicada ao prazer e ao 

consumo cultural, em que a ação comunicacional tem uma função fundamental. 

Estas mudanças que ocorreram de maneira rápida nos leva a refletir sobre o que 

deve ser o museu hoje.  

  As primeiras definições “oficiais” do museu surgem no século XX e emanam 

do Comitê Internacional de Museus criado em 1946. Em seus estatutos de 1947, o 

artigo 3 reconhece a qualidade do museu a toda instituição permanente que 

conserva e apresenta coleções de objetos de caráter cultural ou científico com fins 

de estudo, de educação e deleite. 



 Em versão aprovada pela 20ª Assembléia Geral do ICOM – Conselho 

Internacional de Museus em Barcelona, Espanha no dia 6 de julho de 20113 volta a 

dar uma nova definição em seus estatutos. Assim, no título 2, artigo 3, afirma que 

museu é uma “instituição permanente, sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade 

que adquire, conserva comunica e apresenta com fins de estudo, educação e deleite 

testemunhos materiais do homem e seu meio” (citado por Hernández Hérnandez, 

1992). 

 No Brasil, o Estatuto dos Museus – Lei 11.904/2009 considera os museus 

como instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, 

interpretam e expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, 

contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, 

técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da 

sociedade e de seu desenvolvimento. E que tem como princípios fundamentais: 

 

 

  I – a valorização da dignidade humana; 

  II – a promoção da dignidade humana; 

  III- o cumprimento da função social; 

  IV – a valorização e preservação do patrimônio cultural e ambiental; 

  V – a universalidade do acesso, o respeito e a valorização à 

diversidade cultural; 

  VI – o intercâmbio institucional. 

 

 Sob esta perspectiva torna-se necessário refletirmos sobre o fato de que o 

patrimônio histórico/cultural é não renovável e que as gerações futuras têm o direito 

de conhecê-lo. O viés pedagógico deve acompanhar as práticas dos museus e 

aquelas vinculadas ao patrimônio. A educação patrimonial deve ser encarada como 

uma das funções do museu na medida em que é um mecanismo fundamental para 

sanar ou minimizar a falta de conscientização das comunidades sobre a importância 

da preservação de seus bens culturais. 

                                                             
3
 Este Código de Ética foi revistro pela 21ª Assembléia Geral realizada em Seul, Coréia do Sul, em 8 

de outubro de 2004. 



 A proposta de criação do Museu Antropológico do Cerrado- MACER pela 

Universidade Federal de Goiás, na cidade de Catalão, propõe-se a abrigar um 

patrimônio material e imaterial (ligados a várias etnias e/ou grupos sociais) da região 

do sudoeste de Goiás e que compreende alguns conceitos importantes, previstos 

pelo ICOM que ilustram experiências profissionais no universo museal.  

 

O Museu Antropológico do Cerrado-MACER 

 

O Museu Antropológico do Cerrado – MACER é um órgão vinculado ao 

Centro Integrado do Cerrado – CIC que é um centro interdisciplinar de pesquisa, 

ensino, extensão e cultura da Universidade Federal de Goiás – UFG da Regional 

Catalão (RC), subordinado e coordenado pela Unidade Acadêmica Especial de 

História e Ciências Sociais com pessoal técnico especializado e técnico-

administrativos próprios. Seu projeto de implementação teve início em 2012 e o 

convênio entre a SEFAC4 e a UFG/RC foi assinado em abril de 2015 permitindo o 

início as atividades em local adequado visto que o MACER abriga o acervo histórico 

e etnográfico recolhido na região do rio São Marcos onde foi instalada esta usina 

hidrelétrica. Segundo Santos; Costa e Barros: 

 

O acervo da primeira coleção etnográfica do MACER decorre das memórias das 
comunidades que tiveram que ser deslocadas para outras regiões. Trata-se, 
portanto, de uma forma de preservação das práticas culturais, de memória e de 
agenciamentos coletivos dos grupos populacionais afastados de sua ambiência 
tradicional e afetados por barragens (2015, p. 3). 
 
 

O MACER tem por objetivo fundamental apoiar e desenvolver a pesquisa 

antropológica interdisciplinar, da qual se origina o acervo nele existente e a sua 

organização, focalizando o estudo das manifestações culturais da região centro-

oeste do Brasil e, particularmente, do sudoeste goiano. 

Da análise da cultura regional decorrem ações de inventário, documentação, 

conservação, segurança, preservação, divulgação do conhecimento científico e 

comunicação de seu acervo a partir de recursos expográficos, de ações sócio-

educativas e publicações. 

                                                             
4 Refere-se à Usina Hidrelétrica Serra do Facão construída no rio São Marcos, no estado de Goiás, que entrou 

com a primeira unidade geradora de energia em operação comercial no mês de julho de 2010 e a segunda em 

agosto do mesmo ano. Localiza-se entre os municípios de Catalão e Davinópolis, ambos no Estado de Goiás. 



 

 

 

Fachada do Centro Integrado do Cerrado-CIC e do Museu Antropológico do Cerrado- 
MACER, Catalão/GO 

Foto: acervo do autor, 2014. 

 

 

 Ainda permanecem como objetivos do MACER: 

 

o Abrigar a documentação gerada pelo projeto “Caminhos da memória: 

caminhos de muitas histórias. Levantamento e registro do Patrimônio 

Histórico-Cultural dos municípios atingidos pela UHE Serra do Facão” 

que consta de: livros, filmes, fotografias, histórias de vida (cds), cartas, 

plantas (dentre outros); além de outros projetos similares. 

o Abrigar monografias, dissertações e teses que tratem da história e da 

memória regional. 

o Permitir a consulta de toda a documentação. 

o Estimular a pesquisa na graduação e pós-graduação sobre a história e 

cultura regionais. 

o Planejar exposições de fotografia, filmes e palestras, semestralmente, 

versando sobre os temas expostos na documentação do Centro de 

Referência, abertas à comunidade e escolas da região. 



o Agilizar o intercâmbio Universidade/Sociedade na proteção dos 

registros históricos e culturais, preservando o patrimônio material e 

imaterial da região. 

o Estabelecer parcerias com instituições científicas voltadas para as 

dimensões de ensino, pesquisa e extensão, quer com empresas 

estatais e privadas que atuam na área de patrimônio ambiental, 

destacando-se os aspectos antropológicos, políticos e sociais 

específicos do Cerrado brasileiro. 

o Desenvolver pesquisas antropológicas e estudos culturais em áreas de 

empreendimentos de pequeno, médio e grande porte. 

o Executar programas de mitigação de impactos ambientais relativos aos 

bens patrimoniais culturais e ambientais. 

o Promover treinamento nas áreas interdisciplinares das Ciências 

Sociais, em particular à Antropologia, História, Sociologia e Geografia. 

o Desenvolver pesquisas etnográficas, etnológicas e antropológicas, 

visando divulgação através de publicações, documentários 

etnográficos, cursos, palestras e projeções em vídeo. 

o Programar mostras temporárias resultantes dos projetos de pesquisa 

em andamento. 

o Conservar pesquisas, comunicar e exibir, para propósitos de estudo, 

educação, ampliação da consciência coletiva e lazer, as evidências 

materiais da cultura e do ambiente. 

o Colecionar documentos, conservar, exibir e interpretar evidências 

materiais e informações associadas para o benefício do público. 

o Conservar e apresentar coleções de objetos de caráter cultural ou 

científico, para fins de estudo, educação e satisfação. 

 

 

O Museu Antropológico do Cerrado-MACER e Educação Patrimonial no 

Sudoeste Goiano 

 

 A noção de educação nos museus tem se alargado com o passar dos anos, 

como um reflexo da ampliação do foco de interesse das discussões na área da 

museologia, que se expandiu das coleções ao fator humano nas instituições 



museológicas. A concepção do museu enquanto instituição educadora, tendo ou não 

um setor específico encarregado da ação educativa, ganha evidência, sobretudo 

entre os profissionais do meio. 

 Um museu comprometido com sua sociedade priorizará ações que 

instrumentalizam seu público, contribuindo para o seu processo de desenvolvimento 

pessoal, por meio de experiências que privilegiem a aprendizagem. Segundo 

Figurelli o museu deve proporcionar 

 

aos seus públicos o acesso a uma formação voltada para o contato com os 
espaços museológicos, que os estimulem a olhar criticamente, a ler os 
objetos e os espaços, a identificar as mensagens subentendidas, a perceber o 
discurso oculto na expografia, a criar novos significados, relações, narrativas 
(2001, p. 119). 

 
 

 Muito além da visita guiada à exposição, a ação educativa em museus deve 

privilegiar a preparação para as “leituras” da exposição, direcionando suas iniciativas 

para a formação integral do indivíduo. Assim, a ação educativa em espaços 

museais, utilizando-se de textos, atividades, visitas, palestras, etc., torna-se capaz 

de potencializar a construção de conhecimentos do público em sua multiplicidade 

desenvolvendo um olhar curioso e investigativo no contato com a instituição, com os 

objetos ali guardados e com o patrimônio seja ele natural, histórico, biológico, 

cultural, material ou imaterial visando ampliar sua capacidade crítica e reflexiva. O 

museu deve ser capaz de instrumentalizar o indivíduo, qualificando a relação que 

este estabelece com a sua realidade mediante iniciativas que potencializem essa 

interação. 

 Neste contexto, cabe salientar que a museologia, enquanto saber acadêmico 

nos oferece a oportunidade especial de aproximação sistemática com a sociedade 

presente, para a necessária e requisitada devolução do conhecimento, uma vez que 

vincula suas principais preocupações em dois níveis, a saber: a) na identificação e 

análise do comportamento individual é/ou coletivo dos sujeitos frente ao seu 

patrimônio e; b) no desenvolvimento de processos técnicos e científicos para que, a 

partir dessa relação, o patrimônio seja transformado em herança e contribua para a 

construção das identidades. 

 Pensar o museu no todo, enquanto um processo educativo, e identificar as 

possibilidades de aprendizagem presentes nas tarefas cotidianas da instituição, são 



o diferencial para o museu que pretende colaborar com a sociedade na qual está 

inserido. É preciso compreender que os museus possuem potencial para oferecer 

oportunidades educacionais para todos os públicos. É preciso identificar o caráter 

educativo presente na ação de pesquisa, preservação e comunicação.  

 Atualmente o MACER consta de 4 projetos de pesquisa que envolvem 

professores e alunos bolsistas (e também voluntários) dos cursos de história e 

ciências sociais da UFG/RC  intitulados: a) Saberes, práticas e lugares: as cidades 

de Goiás, suas trilhas, seus sujeitos, suas memórias; b) Museu: cultura e identidade; 

c) Arqueologia: cultura e reconstituição; d) Antropologia, Imaginário e Memória. 

 E como atividades de ensino existe a possibilidade das atividades de estágio 

do bacharelado em história e do bacharelado em ciências sociais serem realizadas 

no MACER sob a supervisão de um Professor Responsável, além da oferta regular 

de duas disciplinas:  Laboratório de Prática de Pesquisa em Patrimônio Histórico-

Cultural (obrigatória para alunos do Bacharelado em História e optativa para os 

demais cursos oferecidos pela UFG) e o Laboratório de Etnografia, Museologia e 

Arqueologia (obrigatória para alunos do Bacharelado em Ciências Sociais e optativa 

para os demais cursos oferecidos pela instituição). 

 
Considerações Finais 
 
 
 A proposta da criação do Museu Antropológico do Cerrado - MACER pela 

Universidade Federal de Goiás da Regional Catalão determina, com suas múltiplas 

tarefas, investimentos e estratégias sociais e políticas, o estabelecimento de uma 

instituição museal sem fins lucrativos, aberta ao público acadêmico ou não, e que se 

destina à coleta, inventário, documentação, preservação, segurança, exposição, 

promoção da educação patrimonial e comunicação de seu acervo. 

 Um dos princípios fundadores da cultura reside na sua dinâmica e vitalidade. 

A suspeição dos registros da cultura ou das expressões culturais populares assenta-

se, portanto, na ideia de que seja considerado inoportuno defini-la como um conjunto 

preciso de elementos que se mantêm intactos, uma vez que seus usos e sentidos 

incorporam significados ao longo do tempo. 

 A proteção do patrimônio cultural na região do sudoeste goiano pode 

constituir-se de uma condição essencial para a conservação de dados fundamentais 

sobre os processos históricos e culturais desta realidade garantindo, inclusive, a 



consolidação de sua memória sócio-histórica, identidade e alteridade, bem como 

suscitando processos de valoração e preservação do patrimônio regional enquanto 

práticas de educação e cidadania. 

 Educar para o patrimônio é, antes de tudo, possibilitar a compreensão da 

importância do mesmo com bem público, como parte da história e das identidades 

dos indivíduos que compõem uma dada sociedade. Ações permanentes de difusão 

do conhecimento etnográfico, histórico, museológico e arqueológico desta região 

devem ser identificadas como formas de garantir a democratização do patrimônio do 

sudoeste goiano, compreendendo-os como expressões culturais regionais e frutos 

das transformações dos seres humanos e seu tempo. 
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