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1.Resumo 

O objetivo da pesquisa é verificar como o público visitante recebe a proposta 

museográfica do MAEA e as narrativas possíveis de serem lidas frente à mediação. 

Sua validade está na apropriação social que os sujeitos fazem do museu 

possibilitando a construção de saberes e ampliando o escopo de atuação da 

Museologia. 

2.Introdução 

A Sala Prof. Hochleitner do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana (MAEA) 

situada no prédio do Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) tem como proposta museográfica articular na perspectiva interdisciplinar 

conhecimentos de distintas áreas do saber representadas no espaço. Localizada ao 

lado do Planetário, a sala batizada com o nome do pesquisador fundador do MAEA 

foi concebida como um componente que expressasse a trajetória do Prof. Hochleitner 

na pesquisa acadêmica e ao mesmo tempo estivesse em consonância com a proposta 

do Centro de Ciências, tendo como tema a “Arqueoastronomia”.   

Ao considerarmos o público visitante como sujeito do processo comunicacional nas 

ações de Comunicação Museológica, a narrativa expográfica foi pensada e construída 

levando em conta a relação entre emissão e recepção no qual os objetos selecionados 

para tal finalidade não fosse o ponto de partida, e sim o mediador dessa interposição. 

 

3.Objetivos 

Avaliar a relação dialógica estabelecida entre o público visitante com a narrativa 

expográfica proposta pelo Museu de Arqueologia e Etnologia Americana na Sala Prof. 

Franz Hochleitner, situada no Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de 

Fora com a exposição “Arqueoastronomia”, com vistas a verificar as formas de 

apropriação e reelaboração do conhecimento e culturas apresentadas.  

 

4.Metodologia 

De acordo com Bruno (2007) durante o processo de musealização são evidenciados 

os valores e significados dos objetos, no que tange à sua natureza, tipologia e contexto 

histórico em que se insere, bem como aponta a diversidade do público que vai usufruir 

do conhecimento do qual o objeto é portador e as formas como ocorre a relação 

intersubjetiva e objetiva na atribuição de sentidos que confere a necessidade de 

preservação, conservação e extroversão. 

Partimos da perspectiva de que a experiência museal é única, pois trata-se da forma 

como cada sujeito interpreta, apropria e reelabora o conhecimento, e ao mesmo tempo 

é compartilhada por grupos específicos, quanto às referências e vivências 

socioculturais. Conforme Martín−Barbero, a relação do público com o Museu depende 

sobremaneira das estratégias e meios comunicacionais podendo ocorrer uma 

identificação e afinidade ou um distanciamento pela ausência de conexão de seu 

cotidiano e marcos culturais.   



O método empregado é o da Pesquisa qualitativa, cuja coleta de dados se dá por meio 

de diálogos e entrevistas informais numa perspectiva etnográfica, bem como a 

apreciação das respostas ao questionário aplicado pelo Centro de Ciências, 

selecionando as informações atinentes à Sala Prof. Franz Hochleitner do MAEA. 

Tendo como pressuposto a fenomenologia, intentamos fazer uma descrição direta da 

experiência, cuja realidade é construída socialmente e compreendida por meio da 

interpretação que pode ser múltipla e diversa.  

 

5.Desenvolvimento 

A pesquisa iniciou a partir de observações e interações com o público visitante. Devido 

a heterogeneidade do público, não foi possível estabelecer perfis segmentados. 

Estabelecemos o recorte temporal do mês de julho que recebeu aproximadamente 

8.500 visitantes.  

Muitos buscam argumentar a partir de seu repertório cultural estabelecendo 

hierarquias numa visão evolucionista da cultura ou mesmo do senso comum. Em 

alguns casos, a intermediação busca levar em conta as condicionantes e situações 

que o grupo apresenta. Receber crianças tem sido espantoso, pois quando se 

interessam pelo que veem saem as melhores perguntas, como por exemplo, “qual a 

relação dessa civilização com os Gregos?” Ou, “me explica como eles viviam” e “como 

assim eles não existem mais?”. Percebemos que há intensa necessidade nesse grupo 

de sorver o máximo possível o conhecimento e dar ressignificado ao que foi 

apreendido. 

As visitas nos fins de semana são muito múltiplas -famílias, adultos, turistas, pessoas 

diversas- e a forma de relação do público com o discurso expográfico também é plural. 

Na interrelação com os visitantes, denotamos que a exposição instiga curiosidades, 

surpresas, assombros e desejos de aprofundar o conhecimento sobre os povos e 

culturas. Há ainda visitantes que passam pelo espaço e não leem nada, quando muito 

fazem uma fotografia, mas infelizmente nem sabem o que fotografaram. Esses sequer 

permitem a aproximação dialógica, pois andam como se estivessem apressados.  

Os questionários tiveram um quantitativo expressivo de respostas elogiosas, bem 

como de queixas pelo impedimento de interagir com os objetos, no sentido de tocar, 

mexer e fazer quaisquer tipos de intervenções. Por outro lado, a réplica da Porta do 

Sol de Tiwanaku acendeu um discurso a partir de uma brincadeira ou interpretação, 

na qual o indivíduo ao transpor por ela deve fazer 1 ou 3 pedidos. Houve uma situação 

de uma jovem ter retornado para agradecer, pois o pedido que ela fez foi concretizado.  

 

6.Resultados preliminares 

A dinâmica da comunicação museológica perpassa por uma multiplicidade de 

discursos que foram apropriados e reelaborados produzindo um novo discurso, que 

vem sendo difundido entre os diversos atores sociais que partilharam e 

compartilharam suas experiências.   



Internamente, com os sujeitos que estão trabalhando na promoção da musealização, 

a construção de narrativas e discursos são parte desse processo dinâmico, como 

expresso na fala de uma mediadora “Através da exposição e das histórias ali descritas, 

tive a possibilidade de ver materializado tudo aquilo que por vezes permeou nossas 

conversas e encontros (...) pude enriquecer minha prática não só como mediadora do 

Museu, mas também durante meus estudos e práticas da Geografia. (...) tenho a 

possibilidade de compartilhar com estudantes mais sobre os povos pré-colombianos 

afim de fortalecer um conhecimento que muitas vezes não nos é passado na escola”. 

 Já com o público externo, pudemos observar que estes já adentram no espaço 

museográfico revelando certo nível de curiosidade e até mesmo, encantamento. Um 

número significativo demonstrou seu interesse nos objetos e na história que esses 

trazem, transportando-os para além das paredes do Museu.  

Um estudante africano, de Moçambique, estabeleceu um comparativo de sua vivência 

cultural tradicional com as marcas da violência simbólica perpetradas pelo 

colonialismo europeu, o que o aproximava dos tentames das culturas americanas 

milenares.  

Por outro lado, os jovens bolivianos, chilenos, venezuelanos, colombianos e 

mexicanos se sentiram felizes e contemplados de certa forma na exposição, 

principalmente pela representação das culturas americanas pré-colombianas, assunto 

pouco mencionado e difundido no Brasil. Na interpelação de discursos foram muitos 

os relatos de como em suas terras possuem uma enormidade de artefatos similares e 

que portam uma miríade de formas de vida e relação com o cosmos similares.  

Vale ressaltar que o discurso expográfico vai ganhando autonomia na medida em que 

o público, de posse do que foi apreendido, torna-se o narrador na relação com outros 

sujeitos. Foi recorrente alguns sujeitos se “infiltrarem’ em novos grupos de visita, no 

mesmo dia, para experimentar novamente as sensações suscitadas pela 

comunicação. Nessa segunda experiência alguns dos visitantes já mediavam 

conjuntamente e aí sim levantavam questões promovendo uma aproximação e 

interação maior entre o público e o conhecimento apresentado no cenário museal. 

Compartilhar o conhecimento adquirido era algo corriqueiro para esse público. 
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