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1. RESUMO

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

expográfica proposta pelo MAEA na Sala Prof. Franz Hochleitner, situada no Centro 

de Ciências da UFJF com a exposição “Arqueoastronomia pré-colombiana”, com 

vistas a verificar as formas de apropriação e reelaboração do conhecimento e 

culturas apresentadas. Permite também demonstrar a função social do Museu como 

agente de transformação, proporcionador do diálogo e fomento científico.

2. INTRODUÇÃO
Considerando-se a difusão incipiente das pesquisas em Arqueoastronomia e 

visando a apresentação ao público tanto interno quanto externo da UFJF, foi 

elaborada uma narrativa discursiva a partir de referências pictóricas e materiais das 

culturas pré-colombianas, com destaque para a cultura pré-incaica de Tiwanaku, 

representada por um acervo de expressiva importância para o contexto arqueológico 

sul-americano, a saber: crânios, cerâmicas e instrumentos de cobre. Parte-se do 

princípio de que o fazer museal não consiste em um espaço de transmissão vertical 

de conhecimento ao público visitante, muito menos considerando-os como sujeitos 

passivos, mas sim tratados como sujeitos, sendo possuidores de seu cotidiano como 

mediadores do conhecimento.

3. OBJETIVOS
Avaliar o desafio de estabelecer o diálogo entre o público pouco afeito ao 

conhecimento sobre culturas ameríndias e o conhecimento acadêmico no processo 

de apropriação e construção de saberes, permitindo assim ampliar o escopo da 

comunicação no MAEA. 

4. METODOLOGIA

Os métodos empregados são subjacentes às referencias teóricas da comunicação 

museal que na acepção de Cury (2008a) a lógica do museu se constrói a partir da 

preservação do objeto e o público em comunicação, o estudo de recepção se dá 

como método qualitativo e instrumento de avaliação museológica. Aplica-se na 

dimensão compreensiva aliadas a contribuição que o público visitante proporciona 

ao museu. De modo que a pesquisa de recepção, entre o público e o patrimônio, se 



realiza como campo de possibilidades para análise de dados e experimentação 

empírica. Para Cury (2008b), a pesquisa de recepção é uma possibilidade de 

problematização do fato museológico. Durante o estudo de recepção, deve-se 

procurar entender como as mensagens museológicas são apropriadas, reelaboradas 

e inseridas no público visitante a fim de entender o impacto sociológico dessa 

veiculação.

A abordagem da Pesquisa qualitativa, por meio de diálogos e entrevistas informais 

numa perspectiva etnográfica, coloca o sujeito como elemento principal ao tema que 

está sendo tratado, na medida em que os valores, significados e intenções da 

pesquisa, reforçam a importância do contexto dos dados e da inclusão da voz dos 

atores sociais (CHIZZOTTI, 2006). Tendo como pressuposto a fenomenologia, 

intenta-se uma descrição direta da experiência, cuja realidade é construída 

socialmente e compreendida por meio de múltiplas e diversas interpretações. 

5. DESENVOLVIMENTO

O universo de representações e analogias da qual procuramos envolver junto as 

similaridades temporais, se dá ao contexto egípcio antigo e/ou grego clássico, do 

qual o público jovem está comumente familiarizado nos eixos fundamentais de 

ensino. Deste modo fazemos isso a fim de abrir o primeiro contato, pois facilitam a 

alocação adequada da noção de temporalidade quando demonstramos que tais 

culturas eram contemporâneas aos Tiwanaku.

Procuramos conectar a função do fomento da afirmação cidadã e científica na 

elaboração de identidade, pois estes possuem papel primordial dentro do contexto 

democrático. Tendo tais aspectos como norteadores podemos entender este como 

um espaço privilegiado no processo de realização do conhecimento e da 

necessidade de retribuição e função social que um museu do setor público pode 

proporcionar. As múltiplas leituras sobre o conhecimento e o patrimônio cultural com 

enfoque na construção de identidades, em meio à diversidade cultural, permite a 

inclusão nos espaços culturais, sociais, políticos e econômicos da sociedade.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES
Deparamos com o excesso de conhecimento europeu e escassez de conhecimentos 

ameríndios. O desafio se dá ao dialogar tais problematizações com o caráter do 



público heterogêneo das mais diversas gradações socioeconômicas, formação 

acadêmica e vivências culturais. De modo geral o público se manifesto surpreso e 

admirado com as especificidades da cultura de Tiwanaku, evidentes em suas 

indagações e observações principalmente por se situar como pertencente à uma 

identidade americana. Esse aspecto tem sido considerado como positivo para o 

público atento ao vislumbre de novas possibilidades e existências da cultura 

humana. Nesse conjunto entende-se que a narrativa expográfica permite a 

observação e a imersão do público naquelas culturas a partir de sua ambientação 

sensorial.

Pode-se fazer a comparação entre duas relações observadas do público, das quais 

uma parte determinada está relacionada ao completo desconhecimento ou uma 

breve menção sobre as culturas ameríndias; e o segundo é que, quando se há 

conhecimento, muitas vezes está relacionado a programas televisivos de cunho 

sensacionalista que inundam de contradições mais do que um debate sério, racional 

e metódico. A comunicação museal, por meio da mediação dialógica, intenta 

estimular a autonomia e o senso crítico na interação do conhecimento convidando 

ao público à reflexão. Os dados angariados no processo são fundamentais para 

acompanhar e ponderar essa relação de mediação e permite, durante a sua ação, 

adequação dos meios, estratégias e recursos de emissão do discurso. Pois tanto a 

familiaridade do público ou a falta dela, acarreta no grau de eficiência da mensagem 

do qual se quer comunicar e como ela se forma.

7. FONTES CONSULTADAS

CHIZZOTTI, A. A pesquisa qualitativa e seus fundamentos filosóficos. In: Pesquisa 
qualitativa em ciências humanas e sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006. p.53. 
CURY, M. X. 2008. Reflexões sobre a importância pública das exposições 
antropológicas. Revista do Museu de Arqueologia e
Etnologia. São Paulo, 2008. 77:87. 
CURY, Marília Xavier. Novas perspectivas para a Comunicação Museológica e os 
desafios da pesquisa de recepção em museus. Actas do I Seminário de 
Investigação em Museologia dos Países de Língua Portuguesa e Espanhola, v. 
1, p. 269-279, 2009.
CUNHA, Marcelo Bernardo. A Exposição Museológica Como Estratégia 
Comunicacional: o tratamento museológico da herança patrimonial. Revista 
Magistro v. 1, n. 1, p. 109–120, 2010 



DENZIN, N. K. & LINCOLN, Y. S. A disciplina e a prática da pesquisa qualitativa. In: 
O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. Porto Alegre: 
Artmed, 2006.


