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Resumo 
 
Neste texto analisaremos os museus como “pontos marcantes”, referências ou 
indicadores na imagem das cidades, e na reconstrução da memória coletiva, que tem 
raízes nas imagens do espaço. Esse aspecto (performático?) dos museus vem sendo 
utilizado pelos atores sociais, que exploram a visualidade da arquitetura dos museus e 
monumentos como recurso para a espetacularização urbana. Tais aspectos podem 
ser utilizados positivamente nas ações de inclusão e de sustentabilidade, para além da 
estética urbana. Em sua faceta negativa, os museus e demais equipamentos culturais, 
em geral localizam-se no centro das cidades, longe das periferias, ou zonas  „não 
culturais‟ acentuando a desigualdade. No caso de Goiânia, dos 22 museus da cidade, 
17 se concentram no eixo central e vias do entorno. Como instituições entendidas 
como performáticas em suas atividades e visualidades, os museus tem um importante 
papel a desempenhar na ampliação dos direitos culturais dos segmentos 
marginalizados e excluídos da sociedade. Nesse sentido, os pontos aqui esboçados 
serão discutidos à luz das ideias de  Kevin Lynch, Maurice Halbwachs, Lewis 
Mumford, Guy Débord e H. Pierre Jeudy, principalmente. 
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Introdução 

Kevin Lynch (1988) - em texto que analisa o aspecto imagético das cidades - 

esclarece-nos sobre os elementos ou pontos marcantes do espaço urbano 

(objetos físicos, edifícios, montanhas) que funcionam como referências ou 

indicadores do caminho no desenho ou imagem das cidades, e que portanto, 

exercem importante papel na reconstrução da memória coletiva, que é 

absolutamente enraizada nas imagens do espaço, como nos ensina Halbwachs 

(1990). As ruas, casas, a vegetação, e até mesmo as pedras dos caminhos, 

servem de elementos que fazem lembrar fatos e pessoas que passaram por 

nossas vidas. 

É sempre bom lembrar que o museu e demais instituições de guarda e 

preservação da memória – como as bibliotecas e os arquivos – guardam uma 

profunda relação de reciprocidade com a cidade, já que nasceram no seio das 

urbes (MUMFORD, 2008). É esse mesmo autor que, em sua análise da “função 

cultural da cidade mundial”, já apontava o museu como a instituição que 



oferece as características ideias para tornar as cidades mais humanas e 

educadoras, embora admitisse que “inevitavelmente, o museu assumiu muitas 

das características negativas da metrópole”, tais como “seu gosto desnorteado 

pela aquisição, sua tendência à exagerada expansão e à desorganização, seu 

hábito de medir o êxito pelo número de pessoas que passam pelas suas 

portas” (MUMFORD, 2008, p. 669). Sobre o papel positivo do museu, escreve 

ele: 

Todavia, em sua forma racional, o museu serve não só 
de equivalente concreto da biblioteca, mas também de 
método não só de ter acesso, mediante espécimes e 
amostras selecionadas, a um mundo cuja imensidade e 
complexidade de outro modo, estaria muito longe do 
alcance  do poder humano. Em sua forma racional, como 
instrumento de seleção, o museu é uma contribuição 
indispensável á cultura das cidades; e quando chegarmos 
a pensar na reconstituição orgânica das cidades, 
veremos que o museu, não menos que a biblioteca, o 
hospital, a universidade, terá uma nova função na 
economia regional (MUMFORD, 2008, p. 669-670). 

 

Por tratar-se de um fenômeno urbano por excelência, importa também observar 

e analisar as ações e representações museológicas no espaço urbano 

enquanto performances culturais. O conceito de performances culturais “está 

inserido numa proposta metodológica interdisciplinar e que pretende o estudo 

comparativo das civilizações em suas múltiplas determinações concretas”, 

assim como o “entendimento das culturas através de seus produtos „culturais‟ 

em sua profusa diversidade” (CAMARGO, 2012, p. 1). Por outro lado, como 

observa Soares (2012, p. 1) ainda não foi desenvolvida uma teoria da 

performance aplicada aos museus, e que “o ponto de vista da performance foi, 

até o momento, pouco explorado, considerando o seu potencial para revelar 

como os museus operam e como estes produzem significados culturais”. Este 

potencial motivou a escrita destas reflexões, que intentam apontar alguns 

aspectos desse lugar performativo dos museus e suas possibilidades de uso 

em prol da ampliação dos direitos culturais dos cidadãos.  

 

 



Museus e performances culturais 

Os museus reúnem os elementos essenciais da performance, que segundo 

Baumann2 (apud Langdom, 2007, p. 9) são os seguintes:  

1. “Display”, ou seja, está à mostra, em exibição, como o termo em inglês 

para exposição sugere (exhibition); 

2.  “a responsabilidade de competência, assumida pelos atores”; neste 

caso, os profissionais de  museus, que detém o poder de seleção das 

representações da memória e de musealização dessas representações, 

bem como o domínio das técnicas de preservação, comunicação e 

pesquisa; 

3.  “a avaliação por parte dos participantes”, seu público visitante, que está 

sempre analisando e julgando as exposições e demais atividades dos 

museus; 

4.  “experiência em relevo - as qualidades da experiência (expressiva, 

emotiva, sensorial) são o centro da experiência” em qualquer 

performance e também nas performances museais, em que “as 

emoções e os prazeres suscitados pela performance são essenciais 

para a experiência”; e este vem sendo um elemento cada vez mais 

valorizado nas exposições e nas ações educativas, tanto por quem as 

elabora quanto por quem as visita; 

5.   “Keying ou sinalização como metacomunicação – atos performáticos 

são momentos de ruptura do fluxo normal de comunicação, são 

momentos que são sinalizados (ou keyed) […] para chamar atenção dos 

participantes à performance”. Museus recebem sinalização e iluminação 

específicas, que visam chamar a atenção para esse lugar diferenciado. 

Suas exposições são também sinalizados de maneira bem distinta dos 

demais espaços e atividades, pelo uso de salas especiais, mobiliário, 

cores e iluminação estudadas, sons e até cheiros. 

                                                           
2 Embora voltados para os estudos da linguagem, estes elementos podem ser aplicados ao 
museu e a outras categorias de performances culturais. 
 



Como instituições aqui entendidas como performances culturais em sua 

totalidade instituída, em suas diversas atividades e visualidades, os museus 

tem um importante papel a desempenhar - ao lado de bibliotecas, arquivos e 

demais instituições e equipamentos culturais - na ampliação dos direitos 

culturais dos segmentos marginalizados e excluídos da sociedade. Somente 

através das ações verdadeiramente inclusivas, é que o museu poderá educar, 

exercer e estimular a sociedade para a sustentabilidade, em seus variados 

significados - ambiental, sociocultural, político e econômico. Nesse sentido e 

em uma perspectiva bastante promissora para as instituições museológicas, 

Mumford (2008, p. 670) já apontava o museu como “uma contribuição 

indispensável à cultura das cidades” e que este terá uma nova função em meio 

ao caos e destruição das individualidades, dos recursos ambientais e do 

equilíbrio social das grandes cidades no mundo contemporâneo.  

Os museus, quando tem uma boa atuação em seu entorno social, além de sua 

natural visibilidade, costumam ser conhecidos pela população. Até mesmo 

quando não visitados e respeitados pelas suas atividades, podem representar 

um desses elementos de destaque no espaço urbano, pois em geral ocupam 

edificações imponentes, que chamam a atenção pela beleza ou pela 

imponência amedrontadora. Eles estão lá e em geral servem de ponto de 

referência para os passantes, por ser um elemento marcante na paisagem 

urbana.  

É notável que essa performatividade dos museus, já venha sendo utilizada 

politicamente pelos seus profissionais e pelos poderes constituídos, que vem 

tirando proveito da visualidade da arquitetura dos museus e monumentos como 

recurso a ser utilizado na espetacularização urbana (DEBORD, 1997). 

Particularmente praticada para a  valorização turística e mercadológica do 

patrimônio edificado e mesmo daqueles de natureza imaterial, como as 

celebrações e festas populares, a espetacularização vem sendo muito 

explorada. Sob a proteção e fachada de um discurso pseudo preservacionista e 

em nome da difusão cultural, ao fim e ao cabo estimulam a instalação de 

equipamentos urbanos, tais como restaurantes, cafeterias, livrarias e lojas de 

souvenires voltadas para o consumo das classes mais abastadas. Exemplo 

disso no campo museal é a contratação de especialistas para iluminar feérica e 



espetacularmente as fachadas de alguns museus no Brasil, como a Casa de 

Oswaldo Cruz e o Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, entre 

outros. Outro exemplo foi a reforma higienizadora do Pelourinho, em Salvador, 

Bahia, que em nome da restauração expulsou seus antigos moradores, 

estimulando e comercializando a ocupação dos espaços pelo restaurantes, 

casas de shows e lojas de produtos de grife e de lembranças turísticas, 

algumas vezes de gosto duvidoso. Ali também houve um forte investimento na 

imagem dos museus, confirmando a vocação dessas instituições como 

elementos marcantes na imagem urbana. 

As exposições chamadas block busters, que se tornaram sucesso na década 

de 1990, abriram caminho para a indústria cultural das exposições, e vem 

rendendo frutos até hoje. Exposições de nomes e coleções famosas são 

cercadas de um aparato mercadológico, que visam dar lucro aos seus 

patrocinadores e apoiadores. Cardápios temáticos, agendas, camisetas, 

brindes diversos e catálogos a peso de ouro compõem o cenário que cerca tais 

empreendimentos, além dos ingressos cada vez mais caros para a realidade 

brasileira. Sem contar que tem sempre espaço garantido no horário nobre da 

mídia televisiva, garantindo grande retorno de público, em termos quantitativos. 

Já as exposições de objetos do acervo dos museus e suas atividades, 

raramente encontram uma brecha para divulgação nessa e em outras mídias. 

Não se quer aqui condenar tais iniciativas no seu todo. Tais aspectos, 

naturalmente, podem e devem ser utilizados positivamente nas ações de 

inclusão e de acessibilidade aos bens culturais sob a guarda dos museus, 

desde que ultrapassem a estética urbana e a proposta de espetáculo aí 

embutida (CLAVEL, 2006, p. 71). A visibilidade dos museus alcançada com tais 

providências é inegavelmente notável. Muitas pessoas vão a museus pela 

primeira vez em suas vidas respondendo aos apelos midiáticos, ou atraídas 

pelo realce obtido com a iluminação cênica. Contudo, como quantidade não é 

qualidade, há que se investir na conquista de um público fiel, dos diversos 

extratos sociais, e que se sinta também refletido e privilegiado nas exposições 

e demais atividades museológicas. 

 



O caso de Goiânia 

Uma faceta negativa já observada por Vaz e Jacques (2006, p. 85) ao referir-se 

à valorização dos centros das cidades em detrimento de subúrbios e periferias, 

é que os museus e demais equipamentos culturais, via de regra, estão 

localizados nesses centros. As esferas governamentais responsáveis pela 

urbanização ignoram ou mesmo voltam suas costas para as regiões urbanas 

mais afastadas, mal servidas pelos transportes públicos e habitadas pelas 

pessoas de menor renda, constituindo assim uma região tida como „não 

cultural‟ ou seja, o modelo reproduz e “acentua a desigual distribuição de 

equipamentos públicos”. 

Nesse sentido, Goiânia é negativamente exemplar. Dos vinte e três museus 

constantes do Cadastro Nacional organizado pelo Instituto Brasileiro de 

Museus (Ibram), apenas sete localizam-se fora do centro sociopolítico da 

cidade: o Memorial do Cerrado, localizado em um dos campi da Pontifícia 

Universidade Católica de Goíás (PUC-Goiás); o Centro Cultural Jesco 

Puttkamer, que fica em bairro nobre com população de alto poder aquisitivo; 

Museu Carpológico/Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira, em bairro de 

classe média e o Museu de Arte Contemporânea (do Centro Cultural Oscar 

Niemeyer), próximo a um dos loteamento mais valorizados da região 

metropolitana, e de difícil acesso por transporte público. Desses, apenas a 

Fundação Museu de Ornitologia, localiza-se em bairro um pouco afastado do 

Centro, em zona de comércio popular. Os dois outros: Centro de Memória Juiz 

Paulo Fleury da Silva e Souza e o Centro de Informação e Documentação 

Arquivística da UFG, são centros de memória e documentação arquivística. 

Este último está sediado no campus II da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), local também de difícil acesso, e o outro localiza-se em bairro de classe 

média alta (Setor Bueno). Os demais se concentram no eixo central e vias do 

entorno da Praça Cívica (Centro).  

Alguns outros estudiosos dos aspectos culturais e urbanos vem apontando 

problemas e mazelas no que se refere ao uso cultural das e nas cidades, tais 

como os já citados Mumford (2008), Henry Pierre Jeudy (2005) e Débord 

(1997). Jeudy, por exemplo, alerta para o fato de que “nas políticas e nos 



projetos urbanos contemporâneos, principalmente dentro da lógica do 

planejamento estratégico, existe uma clara intenção de se produzir uma 

imagem singular de cidade. Essa imagem, de marca, seria fruto de uma cultura 

própria, da dita „identidade‟ da cidade” Até aí parece salutar: cada cidade teria 

a imagem de sua identidade. Contudo, “paradoxalmente, essas imagens de 

marca de cidades distintas, com culturas distintas, se parecem cada vez mais”. 

Como os projetos urbanos custam caro e precisam captar recursos junto aos 

grupos e empresas economicamente poderosos, “essa contradição pode ser 

explicada: [...] as cidades precisam seguir um modelo internacional 

extremamente homogeneizador, imposto pelos financiadores multinacionais 

dos grandes projetos urbanos” (JEUDY, 2005, p. 9). Goiânia, infelizmente, 

parece seguir esse modelo. 

 

O direito ao patrimônio e à memória instituída 

As instituições museológicas em suas diversas formas e tipologias, guardam o 

patrimônio e, por extensão, a memória constituída, ou melhor, suas 

representações. Devido a isso, atuam fortemente na construção e 

fortalecimento de identidades, com todos os riscos aí implícitos de 

manipulação, alteração, falseamento e até mesmo o apagamento de memórias. 

Como guardiões que são do Patrimônio e da memória, respondem também 

pela garantia ao acesso e fruição desses bens, dessa herança cultural, 

garantidos por acordos e declarações internacionais, e por diversos 

instrumentos legais em território brasileiro. 

A definição clássica de museu já pressupõe um direito amplo e irrestrito do 

público aos bens culturais, quando afirma que o museu “é uma instituição 

permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde 

e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação 

e deleite da sociedade”. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu Artigo 27°, parágrafo 1º 

diz que  “toda a pessoa tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural 



da comunidade, de fruir as artes e de participar no progresso científico e nos 

benefícios que deste resultam” (ONU, 1946).  

Na Constituição Brasileira temos em sua Seção II, que trata DA CULTURA, que 

o Artigo 215 garante que “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 

direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 

a valorização e a difusão das manifestações culturais”. 

Na esteira de fazer valer e usufruir os direitos culturais, foi criado no âmbito do 

Ministério da Cultura (MinC), o Conselho Nacional de Política Cultural (PNPC), 

que tem como finalidade  

propor a formulação de políticas públicas, com vistas a 
promover a articulação e o debate dos diferentes níveis 
de governo e a sociedade civil organizada, para o 
desenvolvimento e o fomento das atividades culturais no 
território nacional” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2011). 

Assim, o MinC menciona os seguintes direitos culturais,: 

• direito à identidade e à diversidade cultural (ou direito ao patrimônio 

cultural).  

• direito à participação na vida cultural, que compreende: direito à livre 

criação; direito ao livre acesso; direito à livre difusão; direito à livre parti-

cipação nas decisões de política cultural.  

• direito autoral.  

• direito ao intercâmbio cultural (nacional e internacional). (MINISTÉRIO 

DA CULTURA, 2011, p. 19). 

Em seu regimento interno, O PNPC prevê em seu plenário, um representante 

dos museus na área do patrimônio cultural, o que constitui um lugar e 

oportunidade de propor, incentivar e subsidiar ações de políticas públicas para 

o setor. 

Por este brevíssimo apanhado, vê-se que mesmo que não direcionadas 

especificamente ao campo dos museus, os direitos culturais abarcam as 

atividades dessas instituições, em suas variadas modalidades, desde as de 

preservação (documentação e conservação) até as francamente voltadas para 

fora de seus muros, como as exposições. 



Possibilidades 

Como fazer valer os direitos culturais no cotidiano das instituições 

museológicas. Como levar para as ações práticas, a difusão, o acesso e a 

fruição dos bens culturais? Não há como fornecer uma receita pronta para uma 

área tão diversificada como os museus. Seria até um contrassenso, já que é 

sabida a diversidade cultural que constitui este país; diversidade cultural que 

implica em pluralidade identitária também. Assim, cada realidade pedirá um 

tratamento diferenciado, em função de suas características, necessidades e, 

sobretudo, de suas demandas. 

Contudo, é possível traçar algumas diretrizes básicas para tal prática. Alguns 

autores já se debruçaram sobre esse desafio, a exemplo de Anderson (2012, 

apud CHIOVATTO e AIDAR, 2015), que alinhavou algumas estratégias para as 

ações museológicas com vistas à garantia do acesso aos bens culturais 

musealizados. 

1) Compromisso para reduzir as desigualdades no 

engajamento com a cultura; 2) aceitação de que a 

população como um todo é tão capaz, inteligente e 

culturalmente experiente quanto os profissionais de 

museus; 3) ação efetiva para promover maiores 

oportunidades de aprendizado e criatividade; 4) 

participação de públicos alvo e personalização de 

serviços do museu para suas necessidades; 5) extensão 

de seus serviços para além da instituição até as 

comunidades; 6) investimento contínuo em pesquisas de 

aprendizado e avaliação para apoiar essas ações; e 7) 

redirecionamento de pensamento daquilo que querem 

oferecer para o que é necessário para o bem estar 

individual e comunitário (ANDERSON, 2012 apud 

CHIOVATTO e AIDAR, 2015, p. 136). 

É possível enumerar alguns outros princípios norteadores de uma ação 

inclusiva e de difusão do acesso aos bens culturais. Em sua relação com a 

cidade, o museu deve ser participante ativo ou engajado. Infelizmente ainda 

existem museus que permanecem de costas para sua paisagem urbana e para 



seus habitantes. Existem museus que ocupam edifícios importantes para a 

história de sua cidade, que simplesmente ignoram a função primeira desses 

edifícios; e existem ainda museus especialmente criados para a “fabricação de 

imortais” e construção de memórias de espaços urbanos, como é o caso dos 

museus-casas, criados para enaltecimento de personalidades de destaque, e 

museus de cidade, para a construção idealizada de histórias e memórias 

urbanas. 

Como antídoto para esses males o texto das recomendações da Mesa 

Redonda de Santiago continua muito atual: “os museus devem ser usados para 

aumentar a consciência sobre os problemas enfrentados em áreas urbanas” 

(MESA REDONDA, 2012, p. 138), e sugere alguns caminhos para consecução 

desse propósito maior;  

a. que os museus da cidade dispensem especial atenção 
ao desenvolvimento urbano e seus problemas, tanto em 
suas exposições como em seus trabalhos de pesquisa; b. 
que os museus organizem exposições especiais que 
ilustrem os problemas do desenvolvimento urbano 
contemporâneo; c. que, com a ajuda dos grandes 
museus, sejam instalados museus ou exposições nos 
subúrbios ou áreas rurais para informar as populações 
locais das possibilidades e desvantagens da vida nas 
cidades grandes (MESA-REDONDA, 2012, p. 1380). 

Há que praticar ações mais integradas à vida das cidades em que se localizam. 

Os espaços urbanos são naturalmente performáticos e expositivos, e por isso 

as ações museológicas encaradas como performances culturais encaixam-se 

plenamente nessas recomendações resultantes das reuniões ocorridas em 

Santiago. Segundo Schechner (2006, p. 47) as performances culturais tem 

como funções: “entreter, construir algo belo, formar ou modificar uma 

identidade, construir ou educar uma comunidade, curar, ensinar, persuadir e/ou 

convencer e lidar com o sagrado e o profano”. Os que atuam na área 

museológica podem, sem dificuldade, reconhecer nas funções elencadas, as 

características fundamentais do conceito de museu mundialmente difundido. 

Apesar dos riscos de manipulação ideológica contidos nessas funções, que 

podemos considerar como dimensões potenciais ou virtuais dos museus, estas 

sete funções podem servir de bússola apontando o Norte da ação museal no 

contexto urbano, desde que tais riscos sejam assumidos e não camuflados 



pela falsa capa da neutralidade e da inclusão de todos os grupos em todos os 

momentos e ações museológicas. Afinal, mais importante que estar nas 

cidades, é preciso que o museu ocupe as cidades, e seja ocupado pelas 

diversas „tribos‟ urbanas, interagindo com elas, pois performances culturais só 

existem em interação, seja com uma plateia, audiência ou público (até mesmo 

com o „não público‟). 

Finalmente, é possível ver a cidade como objeto museológico, ou seja, a 

cidade em si pode ser tratada como acervo operacional, em ações e 

abordagens acerca dos mais diversos temas e problemas que comporta e 

provoca; suas esculturas e monumentos podem ser objeto de exposições, 

pesquisas e atividades educativas as mais variadas; fachadas podem ser 

transformadas em painéis de textos e fotos; nichos e janelas viram vitrines. Ao 

se fazer uso da musealidade como ferramenta, é possível musealizar sem 

museificar3 a cidade e seus elementos. 
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Apêndice 

Museus da cidade de Goiânia, segundo o Cadastro Nacional de Museus (IBRAM) 
Listagem sistematizada pela autora em outubro de 2015. 

 
 

Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Rua 132 - C,114,Setor Sul. Goiânia,GO, Cep: 74093-240  
Telefone:  (62) 3241-4069 
Fax:  (62) 3241-4069 
Email:  aflag@cultura.com.br 

Academia Goiana de Letras  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Rua 20, 175,175,Centro. Goiânia,GO, Cep: 74020-170  
Telefone:  (62) 3224-8096 / 3229-1893 
Fax:  (62) 3224-8096 
Email:  academiagoletras@gmail.com / academiagoletras@cultura.com.br 
Site:  www.academiagoianadeletras.org 

Centro Cultural Jesco Puttkamer  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Avenida T- 3,1732,Quadra 171 - Lotes 37-39.,Setor Bueno. Goiânia,GO, 
Cep: 74210-240  
Telefone:  (62) 3251-0721 / 3946-1221 (IGPA) 
Fax:  (62) 3646-1285 
Email:  centroculturalucg@hotmail.com 
Site:  www.pucgo.edu.br 

Centro Vivo da Memória Contemporânea  
Situação de funcionamento: Fechado  
Endereço: Rua 77 ,85,Quadra 37,Centro.Goiânia,GO, Cep: 74055-090  
Telefone:  (62) 3567-4594 
Email:  cvm_006@yahoo.com.br 

Divisão de Comunicações - Centro de Informação e Documentação Arquivística  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Campus Samambaia,Samambaia. Goiânia,GO. Cep: 74001-970  
Telefone:  (62) 3521-1055 / 3521-1056 / 3251-1089 
Fax:  (62) 3521-1168 
Email:  cidarq@cidarq.ufg.br 
Site:  www.cidarq.ufg.br 

Fundação Museu de Ornitologia  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Avenida Pará,395,Campinas. Goiânia,GO. Cep: 74520-100  
Telefone:  (62) 3233-5773/ 8427-6213 (Aldair) 
Fax:  (62) 3524-2376 
Email:  aldairqueiroz@amma.goiania.go.gov.br 

Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Rua 233,141,Setor Universitário. Goiânia,GO. Cep: 74605-120  
Telefone:  (62) 3946-1143 / 3946-1077 
Fax:  (62) 3946-1077 
Email:  ipehbc@ucg.br; ipehbc@gmail.com 
Site:  www.pucgoias.edu.br 

mailto:aflag@cultura.com.br
mailto:cvm_006@yahoo.com.br
mailto:aldairqueiroz@amma.goiania.go.gov.br
http://www.pucgoias.edu.br/


 

Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia - Coordenação de Artes  
Situação de funcionamento: Fechado  
Endereço: Rua 75,46,Centro. Goiânia,GO. Cep: 74055-110  
Telefone:  (62) 3227-2700 / 8122-0005 (Ana Lúcia) 
Email:  analununes@ifg.edu.br 
Site:  www.ifgoias.edu.br 

Instituto Histórico e Geográfico de Goiás  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Rua 82,455,Setor Sul. Goiânia,GO. Cep: 74083-010  
Telefone:  (62) 3224-4622 
Site:  www.ihgg.org 

Museu Carpológico / Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Alameda botafogo quadra 109, s/n, Setor Pedro Ludovico. Goiânia, GO. 
Cep: 74.820-030  
Telefone:  (62) 3524-3758 / (62) 3524-3758 
Email:  jbgoiania@hotmail.com 

Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Avenida Universitária,1166,Setor Universitário. Goiânia,GO. Cep: 74605-
010  
Telefone:  (62) 3209-6010 / 3209-6011 
Fax:  (62) 3209-6360 
Email:  museu@museu.ufg.br 
Site:  www.museu.ufg.br 

Museu da Imagem e do Som de Goiás  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Praça Cívica,2,Centro Cultural Marieta Teles Machado,Centro. Goiânia,GO. 
Cep: 74003-010  
Telefone:  (62) 3201-4651 / 3201-4658 / 3201-4645 
Email:  contato@mis.go.gov.br 
Site:  www.mis.go.gov.br 

Museu de Arte Contemporânea / AGEPEL  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Endereço do museu: Rodovia GO 020, Saída para Bela Vista (Centro 
Cultural Oscar Niemeyer ),Centro. Goiânia, GO. Cep: 74020-060  
Telefone:  (62) 3201-4686 / 3201-4695 
Fax:  (62) 3201-4686 
Email:  museugo@yahoo.com.br; museugo@hotmail.com 
Site:  www.agepel.go.gov.br 

Museu de Arte de Goiânia  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Rua 1,605,Setor Oeste. Goiânia,GO. Cep: 74115-040  
Telefone:  (62)3524-1189 / 3524-1196 
Fax:  (62) 3524-1189 
Email:  magdiret@yahoo.com.br 
Site:  www.goiania.go.gov.br/html/cultura/unidades/mag.htm 

Museu de Zoologia e Ornitologia José Hidasi  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Alameda das Rosa, s/n, Setor Oeste. Goiânia,GO. Cep: 74.110-060  

mailto:jbgoiania@hotmail.com


Telefone:  (62) 3524-2370 / (62) 3524-1412 
Email:  museudezoologia@gmail.com 

Museu Goiano Zoroastro Artiaga  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Praça Cívica,13,Setor Central. Goiânia,GO. Cep: 74010-003  
Telefone:  (62) 3201-4676 / 3201-4675 
Fax:  (62) 3201-4676 
Email:  museuzoroastroartiaga@agepel.go.gov.br 
Site:  www.agepel.go.gov.br 

Museu Pedro Ludovico  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Rua Gercino Borges Teixeira, 133.,133,Setor Central. Goiânia,GO. 
Cep: 74015-090  
Telefone:  (62) 3201-4680  
Site:  www.agepel.go.gov.br 

Museu Virtual da Educação em Goiás  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: www.fe.ufg.br/museu/index.html; , - ,Setor Universitário. Goiânia, GO. 
Cep: 74.605-050  
Telefone:  (62) 3209-6205 
Fax:  (62) 3521-1880 
Email:  mirza@fe.ufg.br 
Site:  www.fe.ufg.br/museu/index.html;  

Planetário da Universidade Federal de Goiás  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Avenida Contorno,900,Parque Mutirama,Setor Central. Goiânia,GO. 
Cep: 74055-140  
Telefone:  (62) 3225-8085(62) 3225-8028 
Site:  www.planetario.ufg.br 

Centro de Memória Juiz Paulo Fleury da Silva e Souza  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Avenida T - 1 esquina com Rua Orestes Ribeiro,s/n,Setor Bueno. 
Goiânia,GO.  Cep: 74.210-025  
Telefone:  (62) 3901-1338 
Email:  memoria@trt18.jus.br 

Museu de Escultura ao Ar Livre  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Praça Honestino Guimarães,s/n,Praça Universitária,Setor Universitário. 
Goiânia,GO. Cep: 74.001-970  
Telefone:  (62) 3524-1190 
Email:  museugoiania@gmail.com 

Memorial do Cerrado  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: Avenida Engler,s/n,Campus II da PUC,Jardim Mariliza. Goiânia,GO. 
Cep: 74.885-460  
Telefone:  (62) 3946-1723 
Email:  oficiomemorial@gmail.com 
Site:  www.ucg.br 
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Museu da Pontifícia Universidade Católica de Goiás  
Situação de funcionamento: Aberto  
Endereço: 1ª Avenida,1069,Área 3 da PUC Goiás, Praça Universitária,Setor Leste 
Universitário. Goiânia,GO. Cep: 74.605-010  
Telefone:  (62) 3946-1457 / (62) 3946-1143 Instituto de Estudos 
Email:  ipehbc@gmail.com 
Site:  facebook.com/museupuc / instagram.com/museupuc 

 


