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O Museu de Arqueologia e Etnologia Americana “MAEA”, não possui o arcabouço de um museu 
tradicional. Trata-se de um núcleo de pesquisa, que ao longo de quinze anos, reuniu através de 
seus pesquisadores, um importante acervo arqueológico e etnográfico de culturas pré-
colombianas e cabralinas. Não obstante o caráter acadêmico, o MAEA vem buscando consolidar 
o seu papel museal através de atividades de extensão, que visam dar maior acessibili dade ao 
público, a um acervo que retrata sua própria cultura.  
Visando fazer um levantamento dos projetos desenvolvidos pela equipe do MAEA na área 
museal, buscamos analisar de que forma as exposições do acervo foram estruturadas e quais os 
resultados obtidos em suas ações educativas. Nosso objetivo é compreender como o MAEA vem 
desenvolvendo suas políticas internas e externas, de modo a consolidar um programa que se 
aproxime das prerrogativas e discussões da nova museologia. Enfim, consolidarmos a idéia da 
construção de instalações adequadas para atendimento ao público, laboratório e reserva técnica. 
Nosso referencial teórico se baseia nos pressupostos da nova história cultural, especialmente de 
Robert Darnton, cujo método de analise é influenciado pelo interpretativismo de Cliff ord Geertz. 
A descrição densa das informações contidas nos arquivos do MAEA, bem como a análise do 
contexto cultural e das percepções obtidas nas atividades realizadas, formam o corpus 
documental necessário à pesquisa. Somente munidos deste material, estaremos aptos a realizar a 
analise comparativa das ações museais do MAEA e da nova museologia.  
As ações museais do MAEA preocupam-se com a realização projetos que propiciem uma 
aproximação com o público. Os projetos, tais como o “Projeto Museu Escola”, a exposição 
itinerante “Além dos 500 Anos” e a “Semana Cultural o Saber Local” foram realizadas visando 
um cunho educativo, mas também de divulgar os resultados de suas pesquisas. Essas atividades 
estão intimamente ligadas á nova museologia, uma vez que o MAEA, busca sempre adaptar seus 
projetos à realidade na qual serão aplicados. Observamos assim que o MAEA apresenta-se como 
um Museu interativo preocupado não apenas com a exposição de seu acervo. 


