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1. RESUMO 

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, especialmente os aspectos da 

diversidade cultural.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A ação museológica é o processo sobre o qual a sociedade apresenta, 

interage, elabora e interpreta os discursos sobre o seu patrimônio cultural. 

Assim, sua missão é atuar conjuntamente, firmando o compromisso de abarcar 

e envolver os anseios trazidos pela sociedade, rompendo todas as barreiras 

burocráticas, políticas e físicas de modo a viabilizar a interlocução e a 

acessibilidade (Cury, 2005).  

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. 

A proposta museográfica da 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)  parte de referências pictóricas e 

materiais das culturas pré-colombianas, com destaque para a cultura pré-

incaica de Tiwanaku, por estar representada por um acervo de expressiva 

importância para o contexto arqueológico sul-americano e por ambiente cênico 

que permite ao público uma imersão visual e sensorial. 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do trabalho é apresentar os resultados da pesquisa de recepção de 

público sobre a exposição “Arqueoastronomia” do MAEA. A proposta tem como 



finalidade avaliar como o público visitante se apropria dos dados presentes na 

museografia e as narrativas possíveis de serem lidas frente à mediação. A 

relevância das ações de interação está em suscitar um sentimento de 

apropriação e identidade latino-americana ao provocar reflexões sobre as 

formas de organização social e desenvolvimento tecnológico dos povos pré-

colombianos distinta do discurso do poder hegemônico centrado na europeia, 

ao mesmo tempo em que provoca discussões e promove condições de 

apreensão da diversidade cultural e, por conseguinte, questões de cunho 

sociocultural pujantes no cotidiano da sociedade. 

 

4. METODOLOGIA 

A referência empregada na pesquisa de pesquisa de público é da comunicação 

museal, levando em consideração as possibilidades de relações travadas entre 

público e museu, seja nos processos de identificação e afinidade ou 

estranhamento do que está sendo apresentado. O método para avaliação da 

mediação é o da Pesquisa qualitativa, cuja coleta de dados vem sendo 

realizada por meio dos diálogos e entrevistas informais e aplicação de 

questões semiestruturadas, articuladas com as respostas ao questionário 

aplicado pelo Centro de Ciências, selecionando as informações atinentes à 

Sala Prof. Franz Hochleitner do MAEA. As informações são consolidadas em 

um banco de dados a partir de categorias que são fundamentais para a 

compreensão de como são articulados os saberes na elaboração de narrativas 

sobre o que está sendo apresentado na exposição.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A narrativa expográfica tem como eixo principal a diversidade cultural e a 

relação cosmogônica dos povos pré-colombianos. Além do cenário 

arqueológico que tem réplicas da Porta do Sol e monólitos totêmicos, a 

exposição conta com artefatos de cerâmica e instrumentos de cobre, bem 

como crânios de indivíduos da cultura de Tiwanaku, cuja particularidade é o 

alongamento artificial, presença de osso inca e marcas de cirurgia 

craniométrica (trepanação). O impacto visual e as informações decorrentes 

dessas singularidades culturais causam reações diversas no público.  



No processo de mediação fica evidente a necessidade do público em se 

ancorar nos argumentos do senso comum, cujo ponto de referência é cujo 

ponto de referência é o euro centrismo e/ou o legado do darwinismo social. Os 

dados científicos geram o estranhamento inicial, mas que incita o exercício de 

reflexão proposto pelo monitor, pois permite a problematização do conceito de 

humano na perspectiva de que culturalmente nossa espécie possui 

características de modificação corporal. Durante a condução do diálogo os 

visitantes são instados a perceberem que a sociedade contemporânea também 

proporciona modificação corporal e que é necessário superar o conceito de 

raças primitivas presente nas teses evolucionistas, que de certo modo são 

traduzidas no racismo e de que as diferenças são tratadas como desiguais. O 

convite à reflexão parte do ponto de referência do próprio eu na relação com o 

outro, de modo a estabelecerem relações de afinidades/diferenças com a 

cultura ameríndio-latino-americana, compondo a compreensão da pluralidade. 

 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares obtidos são a satisfatória promoção do conceito da 

pluralidade e da diversidade de possibilidades das existências humanas. A 

desconstrução do senso comum que vai desde a concepção de museu, ao 

transpor a ideia de espaço antiquarista para ambiente de diálogo, difusor e 

elaborador do conhecimento, ao conceito do evolucionismo social enraizado no 

imaginário de grande parte do público para a compreensão das diversidades 

culturais, tendo como embasamento as mais recentes descobertas das 

ciências humanas, sobretudo àquelas decorrentes da Antropologia Biológica e 

Sociocultural. Nosso maior resultado preliminar neste espaço do museu foi 

atualizar o conceito de humanidade para o público visitante oriundo do senso 

comum. Proporcionando a difusão dos contemporâneos conceitos 

antropológicos que legitimam os direitos humanos e nos resguardam de 

eventuais ondas de autoritarismos.  
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