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As mudanças de orientação ocorridas nos museus ao longo de sua historia, podem ser 
vistas enquanto um percurso entre o ‘espaço privado’  e o ‘ comum a todos’ . 
Principalmente a partir da década de 1960 em meio aos movimentos de democratização 
cultural, estas instituições começam a repensar suas ações, passando o publico a ser o 
cerne de suas atenções. No contexto atual, os museus são vistos enquanto instituições a 
serviço da sociedade em que está inserida, agente ativo na produção e difusão do 
conhecimento. Neste sentido, pretendeu-se um estudo sobre o Museu de Arqueologia e 
Etnologia Americana da UFJF (MAEA) no contexto da Zona da Mata Mineira (ZMM). 
Procurou-se inferir sobre suas formas de inserção nestas coletividades, e quais as 
significações deste envolvimento, por meio da analise do discurso de suas estratégias de 
ação. Este empreendimento se fez sob os pressupostos teóricos da Nova Historia 
Cultural, utilizando-se de fontes, materiais, documentais e orais além da pesquisa 
bibliográfica. As pesquisas indicaram que o MAEA obteve, e, vem obtendo 
significativos resultados através de parcerias com as prefeituras dos municípios da 
região e conseqüente execução de ações culturais e educativas. Estas atividades são 
guiadas pelo “Projeto de Mapeamento Arqueológico e Cultural da Zona da Mata 
Mineira” que tem por objetivo contribuir para preservação do patrimônio cultural e o 
desenvolvimento sustentável na região. Deste projeto resultam outros como o de estudo 
do legado indígena, que busca despertar a consciência crítica acerca da formação étnica 
na região e as oficinas de expressão tecnológica, destinada a crianças do ensino 
fundamental, que busca incitá-las para a diferença e alteridade cultural. De tal modo, 
pode-se notar que em seu contexto o MAEA significa uma proposta pioneira de resgate, 
conscientização e valorização cultural na ZMM. Enquanto um museu regional e de 
cunho universitário, vem buscando firmar seu compromisso de sobressaltar as 
especificidades locais, sendo o público (acadêmico e geral), e seu desenvolvimento 
crítico, suas principais metas. Assim, o MAEA vem procurando a conscientização e 
socialização do conhecimento através do patrimônio, atuando em conjunto com a 
comunidade por via da pesquisa, extensão e ações pedagógicas. 


