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RESUMO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir de uma proposta de mediação cultural no ensino 

de arte, tendo o jogo da memória como dispositivo lúdico de interação com o acervo do 

Museu das Bandeiras. A problematização do trabalho surge das perguntas: como desenvolver 

a mediação do acervo do MUBAN por meio de uma atividade lúdica que busque a interação 

plena do sujeito/estudante com esse acervo? O jogo da memória é uma ferramenta 

interessante para essa mediação? A partir desses questionamentos, o objetivo do trabalho foi 

investigar o processo de construção e aplicação do jogo da memória com estudantes do sexto 

ano do ensino fundamental durante o estágio supervisionado do curso de licenciatura em artes 

visuais. A metodologia utilizada foi a pesquisa narrativa, utilizada para descrever e investigar 

o processo criativo de produção do jogo, desde minhas experiências pessoais com jogos da 

memória até a realização gráfica do produto final e sua utilização no processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes a partir da abordagem triangular. Utilizou também a pesquisa 

bibliográfica de artigos científicos e capítulos de livros voltados ao estudo da mediação 

cultural, museus, jogos e ludicidade, tendo Ferreira (2014), Barbosa, Chagas (2009) e Luckesi 

(2000) como as principais referências. Os resultados alcançados apontam para as 

possibilidades do jogo como elemento de mediação do acervo do museu que pode ser 

utilizado para acessar diferentes aspectos da mediação cultural numa perspectiva lúdica, 

envolvendo as dimensões do apreciar, contextualizar e produzir criativamente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: mediação cultural; jogo; museu;  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work was developed based on a proposal for cultural mediation in art teaching, having 

the memory game as a playful device for interacting with the collection of Museu das 

Bandeiras. The problematization of this work arises from the questions: how to develop the 

mediation of MUBAN's collection through a playful activity that seeks the full interaction 

between subject/student with this collection? Is the memory game an interesting tool for 

mediation? From these questions, the goal of this work was to investigate the process of 

construction and application of the memory game with students from the the sixth year of 

elementary school during the supervised internship as part of the degree course in visual arts. 

The methodology used was the narrative research, used to describe and investigate the 

creative process of producing the game, from my personal experiences with memory games to 

the graphic realization of the final product and its use in the teaching-learning process of 

students form the triangular approach. Bibliographic research was also used to find scientific 

papers and books chapters aimed at the study of cultural mediation, museums, games and 

playfulness, having Ferreira (2014), Barbosa, Chagas (2009) and Luckesi (200) as the main 

references. The results achieved point to the possibilities of the game as an element of 

mediation of the museum's collection that can be used to access different aspect of cultural 

mediation in a playful perspective, involving the dimensions of appreciating, contextualizing 

and producing creatively. 

   

KEYWORDS: cultural mediation - museum - game  
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1 INTRODUÇÃO 

 Ao trabalhar a memória como ponto de partida e não de chegada, introduzo o presente 

trabalho com a análise narrativa da minha experiência com o jogo da memória enquanto 

objeto mediador, inicialmente mediando afetos e posteriormente cultura, enquanto Jogo da 

Memória do Museu das Bandeiras. 

 Como suporte teórico para o início desse percurso narrativo trago as palavras de 

Clandinin e Connelly ao concordar que “uma verdadeira pesquisa narrativa é um processo 

dinâmico de viver e contar histórias, e reviver e recontar histórias, não somente aquelas que os 

participantes contam, mas aquela também dos pesquisadores” (CLANDININ e CONNELLY, 

2011, p.18). Escolhi essa abordagem metodológica, que incorpora a narrativa pessoal do 

pesquisador à produção teórica, por acreditar que os processos internos de aprendizagem de 

um professor reverberam nas formas de ensino que ele pode desenvolver enquanto mediador. 

Tendo a pesquisa narrativa como “um processo de aprendizagem para que se possa pensar 

narrativamente, para que se atente para as vidas, enquanto vividas narrativamente” 

(SAHAGOF, 2015, p. 2), o trabalho traz a força das experiências pessoais enquanto 

produtoras de sentido para a minha formação no curso de Licenciatura em Artes Visuais no 

Instituto Federal de Goiás, Campus Cidade de Goiás.  

 Para desenvolver essa narrativa, o trabalho estrutura-se em quatro capítulos, como 

descrevo a seguir. No primeiro capítulo faço uma breve arqueologia da minha relação afetiva 

com o jogo da memória, a partir de duas experiências de produção de jogos, sendo uma no 

contexto familiar e a outra no contexto da educação infantil. Percebo que essas vivências 

motivaram o meu mergulho na dimensão do jogo da memória como ação educativa durante 

meu processo de formação como arte-educadora.  

 No capítulo dois procuro contextualizar a cidade de Goiás e o Museu das Bandeiras e 

problematizar, ainda que brevemente, a questão da fruição do patrimônio cultural dos museus 

da cidade pelos estudantes locais. Em seguida, compartilho o processo de produção do Jogo 

da Memória MUBAN que, diferente dos jogos abordados no primeiro capítulo, contou com 

uma equipe profissional e múltipla, que colaborou com a realização de um produto que pode 

ser utilizado como objeto mediador em escolas, famílias, nas visitas ao Museu das Bandeiras, 

além de poder ser comercializado nas lojas locais, ampliando assim o alcance visual de parte 

do acervo do museu.  

 O capítulo três traz minha vivência enquanto estagiária nas aulas de arte do Lyceu de 

Goyaz, contextualizando um pouco a história desse espaço e analisando a aplicação da 
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abordagem triangular no ensino de Artes Visuais para o ensino fundamental, tendo Museus e 

Patrimônio Cultural como tema. A investigação dos resultados dessa ação, à luz dos conceitos 

de Ferreira (2014) sobre objeto mediador e espaço inbetween, leva-nos ao capítulo quatro, 

onde descrevo e analiso a mediação cultural lúdica desenvolvida dentro do Museu das 

Bandeiras. Nesse capítulo trago também desenhos realizados pelos estudantes, motivados pela 

ação mediadora. 

 Nas considerações finais apresento desdobramentos possíveis do jogo da memória 

MUBAN, como, por exemplo, o aplicativo que foi desenvolvido durante o período de 

isolamento social para que pessoas impossibilitadas de estarem fisicamente no museu possam 

conhecer um pouco de seu acervo e história. Percebo, com esse trabalho, que minha 

experiência pessoal fertilizou minha criatividade e contribuiu para minha formação acadêmica 

e, consequentemente, para a realização desse Trabalho de Conclusão e do Jogo da Memória 

do Museu das Bandeiras. Espero que este trabalho possa inspirar outros arte-educadores a 

desenvolverem suas próprias ações de mediação cultural, levando em consideração o contexto 

histórico-social local e o acesso democrático ao patrimônio cultural. Assim, procuro partir de 

uma experiência pessoal e familiar para tentar atingir, através de uma pequena ação, um 

coletivo maior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

CAPÍTULO I 

A memória individual e a memória coletiva 

Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia  

Leon Tolstói 

 

 Sabe-se que o conceito de memória possui vários significados e desdobramentos, 

sendo ela “uma faculdade de conservar e lembrar estados de consciência passados e tudo 

quanto se ache associado aos mesmos” (HOUAISS). Esse trabalho não tem o objetivo de 

discutir a definição da memória e suas profundas implicações, mas sim, de trazer a memória 

como o fertilizante da nossa identidade pessoal e social de forma lúdica, através do jogo da 

memória.  

 Os conceitos de memória individual e coletiva que inspiram esse trabalho têm como 

referência o sociológo Halbwachs que, apesar de um pouco ultrapassado, foi o primeiro 

teórico a formular um conceito de memória coletiva. Segundo Borges (2009)  

 
Halbwachs (1990) nos diz que a memória coletiva, nada mais é, do que a 
participação da memória individual de cada sujeito para com o fato, segundo o 
mesmo autor, diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de 
vista sobre a memória coletiva` (1990, p.51). A memória é o reconhecimento que é 
imediato, é a forma do passado agir no presente. Halbwachs nos aponta que a partir 
das vivências em grupo, a memória pode ser reconstruída (HALBWACHS apud. 
BORGES, p.2).  
 

 Sendo assim trago nesse primeiro capítulo dois exemplos de jogos da memória, o 

primeiro no campo da memória individual e lembranças familiares, e o segundo no campo da 

memória coletiva dos estudantes que partilham um mesmo espaço social na creche SPES, em 

Campinas, São Paulo. 

 

1. O Jogo da Memória Martins 
	

 A primeira vez que desenvolvi um jogo da memória foi no núcleo familiar. Meu 

companheiro tem uma filha que mora em outra cidade, consequentemente eles não se vêem 

sempre. A saudade falou comigo e eu resolvi fazer um jogo da memória composto por fotos 

que traziam em suas imagens lembranças felizes com o pai, com a avó paterna, com o irmão, 

enfim, com o lado de cá do DNA. Explorando a memória familiar estampei as cartas do jogo 

com fotografias de alguns momentos vividos juntos, cada par de cartas trazia uma lembrança 
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aos jogadores, um objeto mediador da saudade entre pai e filha, ou entre avó e neta, entre 

filho e mãe, entre irmãos, ou seja, entre sujeitos e afetos.  

 Era janeiro de 2018 conseguimos passar as férias de verão em Toque-Toque Grande, 

município de São Sebastião no litoral paulista, praia abraçada pela Mata Atlântica, linda de 

viver. Resolvi levar o jogo para essas férias, sendo assim passei alguns dias cortando, 

colando, medindo, sentindo, criando sentidos, descobrindo significados, materializando a 

aparência estética do jogo, enfim, fazendo arte. Daí confeccionei artesanalmente todas as 

cartas, imprimi as fotografias, cortei na dimensão de 8 x 10 cm e colei no papel cartão para 

que a carta pudesse ficar mais firme, depois passei papel contact em todas as cartas para que 

resistissem por mais algumas férias e pronto, estava finalizado o “Jogo da Memória 

Martins1”! 

 O processo artístico de materializar a ideia do jogo levou 5 dias e 4 noites, o jogo ficou 

único, busquei a perfeição nas técnicas artesanais e nas minhas habilidades manuais para que 

o acabamento ficasse indefectível em todas as cartas, pois sei que as crianças marcam os 

versos das cartas danificadas para acertarem mais pares, como aquela carta do baralho que 

tem a pontinha arrancada e o bom goiano jogador de truco já sabe se é um zap ou é um três, se 

foge ou pede seis.  É o acerto na falha, e eu acho incrível essa capacidade de acertar através 

do erro que as crianças têm, é uma capacidade de enxergar e não somente ver a realidade que 

está dada. O que me lembra alguns versos de Pessoa na persona do Alberto Caeiro, que assim 

escreve  

 
Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do Universo... 
Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer,  
Porque eu sou do tamanho do que vejo 
E não do tamanho da minha altura...[...] 

  

 Para mim as palavras do grande mestre Caeiro nos trazem a compreensão de que o 

conhecimento e a significação de nossas origens podem proporcionar uma ampliação da nossa 

capacidade de ver, produzir sentido e ressignificar o que já está dado, expandindo também a 

nossa consciência estética através do ver além. Nesse jogo da memória familiar eu busquei 

isso, explorar a memória passada no tempo presente, enxergando o amor, a vida e as origens 

sempre na possibilidade de jogar no agora. 

 Tentei, através do jogo, desenvolver uma atividade lúdica que abraçasse a saudade e 

mitigasse a distância entre pai e filha. Segundo Luckesi “o que mais caracteriza a ludicidade é 

	

1 O jogo foi assim batizado porque Martins é o sobrenome da família de meu companheiro. 



 
 

15 
 

a experiência de plenitude que ela possibilita a quem vivencia seus atos2” (2015, s/p) e a partir 

de minha própria vivência posso dizer que no jogo jogado na praia houve uma experiência de 

plenitude por todos os jogadores, pois além da brincadeira de acertar o par, há a brincadeira 

com a memória pessoal. Relembrar momentos bons evocando emoções que nos fazem bem é 

brincar com a memória visual e afetiva de uma relação familiar, escolar, cultural. Enfim, é 

essencial para a plenitude do sujeito conhecer e produzir memórias, pois elas são adubos 

emocionais para narrativas subjetivas e concentram em si o poder social do tempo. Ao jogar o 

Jogo da Memória Martins, todos os jogadores estavam presentes, conscientes naquela 

memória, seja no passado estampado pelas imagens das cartas, seja no presente ao brincar e 

recriar aquelas lembranças. 

 

2. Jogo da memória escolar 

 

 Raquel Martins, a avó paterna, gostou tanto da experiência que me pediu um novo 

jogo da memória, dessa vez para as turmas infantis da Creche SPES – Serviço Social da 

Paróquia São Paulo Apóstolo, onde ela atualmente ocupa o cargo de presidente. É uma 

Organização da Sociedade Civil que presta serviço de Educação Infantil na Primeira Infância, 

gratuito e em tempo integral, mediante Termo de Colaboração com a Prefeitura Municipal de 

Campinas e ação de voluntários. Localiza-se na região Norte de Campinas-SP, numa região 

de extrema vulnerabilidade. Raquel atentou para o Jogo da Memória e sua potência enquanto 

ferramenta de construção da identidade na educação infantil3. 

 Pensando na memória, na construção de identidade e na possibilidade de contribuir 

para uma atividade lúdica na creche, eu topei ‘na hora’ realizar esse jogo da memória dentro 

do ambiente escolar, pois todas as fotos eram das crianças em seus momentos dentro da 

creche. Consegui enxergar nas imagens as memórias que esses sujeitos produzem no espaço 

escolar, seja na sala de aula, seja no refeitório, seja no pátio ou na biblioteca, o espaço escolar 

é formado por inúmeras memórias que vão do brincar ao aprender. Memórias individuais e 

coletivas de sujeitos nesses espaços foram o ponto de partida para a seleção das fotografias 

que compuseram as cartas desse novo jogo, o Jogo da Memória Escolar.  
	

2	Disponível em http://portal.unemat.br/media/files/ludicidade_e_atividades_ludicas(1).pdf, acesso em 15 de Dezembro de 2020.  
 
3	De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) identidade tem a função de distinguir, marcar as 
diferenças, sejam elas, físicas, emocionais e comportamentais, dos indivíduos. A autoimagem de uma criança, também é construída a partir 
das relações estabelecidas nos grupos em que a criança convive. Um ambiente farto em interações, que acolha as particularidades de cada 
indivíduo, promova o reconhecimento das diversidades, aceitando-as e respeitando-as, ao mesmo tempo em que contribui para a construção 
da unidade coletiva, favorece a estruturação da identidade, bem como de sua autoimagem	
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  O processo de materialização artística do jogo da memória escolar durou um pouco 

mais que o do jogo da memória familiar, pois aqui já eram 4 jogos diferentes com 20 pares 

cada, um para cada turma. A forma e a técnica foram novamente artesanais e as etapas 

consistiam em: imprimir, colar e recortar as fotografias em cartolinas e depois plastificar as 

cartas com papel contact, para que durassem pelo menos 1 semestre, visto que o jogo dentro 

de uma escola é muito mais manuseado do que no contexto familiar, assim podemos também 

pensar a memória coletiva como mais partilhada do que a memória individual, 

compreendendo que para se formar uma memória coletiva é preciso de um grupo e muitas 

mãos. Segundo Halbwachs (1990) a memória coletiva supõe a participação de memórias 

individuais a partir de um fato em comum, segundo ele “diríamos voluntariamente que cada 

memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva” (1990, p. 51).  

 Infelizmente não pude coletar os dados de como foi a recepção do jogo pelos 

estudantes da creche. Mas, segundo me relataram, o jogo foi muito bem recebido e jogado 

com entusiasmo pelos sujeitos que ali evocavam aquela memória e construíam os primeiros 

passos de suas identidades. Abaixo temos uma imagem do jogo durante seu processo de 

feitura. 

 

     Figura 1 - Jogo da Memória Escolar - SPES 

 
      Fonte: Fotografia cedida pela SPES. 
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CAPÍTULO II 

A cidade e o jogo 

 

Quando a educação não é libertadora  

o sonho do oprimido é ser o opressor 

Paulo Freire 

 

   

Nas linhas acima discorri sobre o processo artístico de se produzir um jogo da 

memória com as próprias mãos, e em alguns casos com a própria memória, memória subjetiva 

ou memória social. Já o processo criativo e intelectual para a criação de jogos da memória foi 

um pouco mais longo e está imbricado com minha vida pessoal e cultural. 

  Frequentei por um tempo a graduação de História e tive de imediato uma aproximação 

sócio-afetiva pelas disciplinas que discutiam a Memória, Museus e Patrimônio Cultural. Acho 

que foi nessa época que a semente criativa de um jogo começou a germinar em mim. Entre 

idas e vindas frequentei outras faculdades e consegui trabalhos em espaços quase sempre 

ligados à Arte, História, Memória e Patrimônio Cultural, como o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Fundação Darcy Ribeiro, algumas exposições de 

Arte e até mesmo de Arqueologia, atuando hora como artista, ora como curadora ora como 

mediadora, ou como espectadora e, por vários momentos, senti a necessidade de ter algum 

objeto mediador entre o ensino e a aprendizagem que fosse além do professor, do mediador, 

do educador e de painéis explicativos.  

 A ideia de jogo sempre esteve presente nas minhas propostas de mediação cultural e 

também de mediação afetiva dentro de casa. Segundo Huizinga (2007)  

 
{...} o jogo é uma ação e ocupação voluntária que ocorre dentro de limites temporais 
e espaciais determinados, seguindo regras livremente aceitas, mas absolutamente 
obrigatórias, cuja ação tem um fim em si mesma e é acompanhada de um sentimento 
de tensão e alegria e da consciência de ser diferente da vida cotidiana, assim 
definida, a noção parece capaz de abranger tudo aquilo que chamamos “jogo” entre 
animais, as crianças e os adultos: jogos de força e de destreza, jogos de sorte, de 
adivinhações, exibições de todo gênero  (p.33). 
  

 Acredito que essa consciência que o jogo nos traz, de ser diferente da vida real, é 

justamente a plenitude do presente dessa criação, portanto eu acredito que o jogo enquanto 

ferramenta didática tem a potência de despertar interesse e trazer uma dinâmica nova nas 
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relações de ensino-aprendizagem, possibilitando ao estudante uma participação mais ativa e 

plena no presente, mais física até, contribuindo para a construção de narrativas subjetivas, seja 

enquanto jogador, seja enquanto sujeito.  

 Percebo que esses jogos surgiram do meu interesse pela formação artística, cultural e 

social do ser humano e da minha vontade em propor experiências educativas lúdicas que 

propiciem estados de plenitude para aqueles que as vivenciam, dialogando com a memória e a 

construção sócio-artística do ser humano. Shaun Murphy (2016) nos lembra de como nossos 

interesses profissionais surgem de experiências pessoais, ao relatar que sua vivência enquanto 

criança rural foi determinante na sua formação e metodologias de professor que ensina em 

escola rural. 

 

1. A memória cultural da cidade 

 

 Depois dessas experiências com o jogo da memória familiar (individual) e da memória 

escolar (coletiva), fiquei pensando em como seria então um jogo da memória histórico-

cultural de determinado grupo social. Imediatamente pensei na cidade de Goiás e seu atual 

patrimônio cultural: as edificações históricas, coloniais e vernaculares4,  que  compõem o 

cenário da paisagem urbana da cidade; as igrejas e seus sinos; os becos e seus segredos, os 

Museus e o Mercado, o bolinho de arroz da dona Inês, o pastel do Macalé, o biscoito frito do 

Emival, os afoxés Pilão de Prata e Ayó Delé, o artesanato com barro,  a capoeira angola dos 

meninos e meninas, o Rio Vermelho e a Serra Dourada, enfim,  patrimônios vivos e naturais 

que abraçam essa cidade e compõem também a paisagem cultural da Vila Boa de Goyaz.  

 Esse seria um jogo em cujas cartas viriam estampadas as imagens que trazem um 

pouco da história do Patrimônio Mundial da cidade de Goiás. Tanto o patrimônio reconhecido 

pela UNESCO, como também o nosso patrimônio afetivo, reconhecido pelo coração da 

comunidade.  

 A janela do palácio vernacular (fig.2), uma igreja singela (fig.3) e uma paisagem 

bucólica com as casas cochichando (fig.5), transduzem5 um pouco do encantamento que há 

nessa cidade. Essas imagens trazem momentos cotidianos do cenário vilaboense no centro 
	

4 A vernaculidade é compreendida como o que é próprio do lugar, identificado no âmbito do agenciamento dos 
espaços, dos materiais e técnicas construtivas, da forma arquitetônica gerada e, em especial, do modo de morar, 
revelando o que é tradicional (OLIVEIRA e MONIOS, 2013). 
5 Uso aqui a palavra transduzir que, na física, é utilizada para explicar o processo de conversão de variações 
energia de um meio para variações correspondentes em outro meio, como, por exemplo, a passagem da energia 
potencial gravitacional das águas para energia elétrica numa hidrelétrica. Escolhi a palavra porque mais do que 
traduzir, acredito que as fotografias transportam a energia cultural e histórica da cidade de Goiás ao observador. 
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histórico desse antigo arraial. É claro que o patrimônio não se resume ao centro histórico e 

seus encantamentos, até mesmo porque o sofrimento daqueles que construíram esse arraial 

está impregnado nesses encantos. Como o recorte do trabalho está centrado em parte do 

acervo do Museu das Bandeiras com objetos dos séculos XVIII e XIX, principalmente, essas 

imagens nos trazem a atmosfera de um instante passado, quando os bandeirantes se 

aventuraram pelo centro-oeste brasileiro e conseguiram chegar até o Rio Vermelho, 

explorando, povoando e muitas vezes destruindo o território da Serra Dourada e seus povos 

originários.  
  

Figura 2 - Janela do Palácio Conde dos Arcos 

 
            Fonte: Fotografia gentilmente cedida por Elivan Silva. 
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                                   Figura 3 - Igreja D'Abadia 

 
    Fonte: Fotografia de Elivan Silva 

 

Figura 4 - Paisagem Bucólica da Cidade de Goiás 

 
Fonte: Fotografia de Raisa Cavalcante. 

 

 Por enquanto este jogo da memória que tenta contemplar o patrimônio cultural da 

cidade de Goiás ainda não foi possível, mas encontrei um recorte dentro desse mesmo espaço 

social para a produção de mais um jogo, que é o tema central desse trabalho: O Jogo da 

Memória do Museu das Bandeiras (MUBAN). 
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2. O Jogo da Memória MUBAN: contextualização e produção 

 

Figura 5 - Caixa e cartas do Jogo da Memória do Museu das Bandeiras 

 
Fonte: Raisa Cavalcante.  
 

	 O recorte do jogo com o MUBAN surgiu enquanto eu pesquisava material para a 

apresentação dos museus na cidade de Goiás, durante o estágio supervisionado II, onde 

tivemos que desenvolver uma prática de semi-regência com o tema Museus e Patrimônio 

Cultural, proposta pela professora do Lyceu.  

 Navegando pelos sites dos museus da cidade cheguei até a plataforma Tainacan, uma 

plataforma de compartilhamento de acervos onde está disponível, em fotografias digitais, o 

acervo museológico do Museu das Bandeiras. Foi por meio dessa ferramenta de comunicação 

de acervos museais que pude conhecer um pouco mais do acervo do museu e fermentar a 

ideia de produzir um jogo da memória a partir daquelas imagens que já estavam disponíveis, 

com qualidade técnica, naquele acervo digital. Isso foi o impulso final para a decisão de criar 

um jogo com o recorte no acervo do Museu das Bandeiras, instalado no prédio da antiga Casa 

de Câmara e Cadeia da Vila Boa de Goyaz. 

 Em tempos de decolonização de currículos escolares e institucionais, senti-me um 

pouco desatualizada ao produzir um Jogo que traz em suas imagens (figura 7) objetos que 

contam a história da ocupação bandeirante em Goiás, ou seja, a história do colonizador. Mas 

vou me sustentar no entendimento da professora Ana Mae Barbosa em um texto que, apesar 
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de ter sido escrito na década de 90, continua atualizado com o presente. Barbosa nos traz a 

seguinte reflexão 

 
todas as classes têm o direito de acesso aos códigos da cultura erudita porque esses 
são os códigos dominantes - os códigos do poder. É necessário conhecê-los, ser 
versado neles, mas tais códigos continuarão como um conhecimento exterior a não 
ser que o indivíduo tenha dominado as referências culturais da sua própria classe 
social, a porta de entrada para a assimilação do "outro". A mobilidade social que 
depende da inter-relação entre os códigos culturais das diferentes classes sociais 
(BARBOSA, http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000079.pdf ). 

 

O jogo, aqui apresentado como Jogo da Memória do Museu das Bandeiras (MUBAN), 

tem, em suas cartas, imagens de alguns objetos que fazem parte do acervo do museu, itens que 

vão de instrumentos de tortura a uma escarradeira de porcelana, refletindo assim a violência e 

os costumes mundanos de um modelo de civilização europeu que se tentava importar ao 

sertão do centro-oeste Brasileiro. Esses objetos refletem um período histórico que ajudou a 

formar a identidade nacional. São símbolos da ocupação bandeirante no cerrado, um processo 

civilizatório acompanhado do extermínio de outras realidades locais. Sobre essa simbologia, 

Chagas nos diz que 	

	

{...} a escolha museológica provoca um novo olhar sobre esses objetos, na medida 
em que busca um outro sentido além do sentido aparente, um olhar que sem eliminar 
definitivamente a função primeira dos objetos acrescenta-lhes novas funções, 
transformando-os em representações, em documentos ou suportes de informação 
(1996. p.56). 

	

O Jogo da Memória Muban tem o objetivo de desenvolver a percepção do 

estudante/jogador sobre essas representações e tornar o acervo visual do Museu das Bandeiras 

mais acessível à população, literalmente na ponta dos dedos. Acredito que as possibilidades 

lúdicas de mediação cultural que podem surgir através do Jogo da Memória do MUBAN 

como objeto mediador propõem “questões que exigem reflexão, análise e interpretação” 

(BARBOSA, 2009, p.18), não sendo somente jogo de entretenimento que “funcionam como 

instrumentos de sedução, sem grande valor para levar ao entendimento de arte” (ibidem). 

É com a intenção social de popularizar esses códigos dominantes que estão 

paradoxalmente guardados e expostos dentro de um museu histórico, que o jogo foi feito. 

Quase uma alfabetização visual do acervo do MUBAN pois, acreditem, quando perguntei 

para alguns estudantes do Lyceu o que eles achavam que encontrariam no Museu das 

Bandeiras, um deles respondeu com outra pergunta: ‘Bandeiras de países?’  Dei uma risada 

breve, mas com essa resposta literal percebi como aqueles códigos estão distantes da realidade 
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desses estudantes que, além de serem visitantes no museu, são também moradores da cidade 

de Goiás.  

Afora essa resposta literal, a grande maioria respondeu que o Muban “é o museu dos 

escravos, onde eles ficavam presos”. Esse é o pensamento do senso comum que nos leva a 

uma das antigas funções do prédio do MUBAN que, em outros tempos, funcionou como Casa 

de Câmara e Cadeia. É importante destacar que nem sempre os presos eram somente os 

negros escravizados, pois havia também homens e mulheres “livres” e pobres que sofreram 

punições naquele espaço, seja por brigas passionais ou por cantar embriagado na rua após as 

22 horas. Essas e outras histórias podem ser consultadas no arquivo documental do Museu das 

Bandeiras, constituído pelo arquivo documental da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional 

(Fazenda Pública), contendo importantes arquivos da administração pública dos períodos 

colonial, imperial e republicano na região Centro-Oeste6, inclusive documentos sobre a 

escravidão que Rui Barbosa mandou incinerar, mas aqui não foram destruídos, pois a ordem 

chegou atrasada.  

 As cartas do jogo trazem imagens do patrimônio cultural existente no museu, mas 

devemos sempre nos lembrar que o sentido de patrimônio não é imutável, e para isso vamos 

nos sustentar no artigo Museus, coleções etnográficas e a busca do diálogo intercultural no 

qual os autores afirmam que   

 
{...} histórica e culturalmente moldada, a expressão ‘patrimônio cultural’ designa 
um conjunto de bens materiais e imateriais que participam da construção de 
identidades. Intimamente conectadas aos processos de esquecimento e de lembrança, 
as variantes de apreensão e utilização do patrimônio não envolvem apenas coisas, 
mas também pessoas e, assim, têm consequências para o indivíduo, a comunidade, o 
Estado. Nesse horizonte, o patrimônio cultural emerge como um lugar de 
estruturação de valores, resultando em uma categoria extremamente variável e 
dinâmica (VELTHEM, KUKAWKA, JOANNY, 2017, p.736). 

 

 Dessa forma, e por enquanto, temos esse patrimônio colonizador como predominante 

no acervo do Museu das Bandeiras, portanto, faz-se necessário saber ler esses códigos para 

usufruir da visita ao museu, para se comunicar com o acervo salvaguardado e exibido por 

aquela instituição. Acredito que para se reescrever a história é preciso ter lido o que foi 

escrito. 

  Esse foi um dos motivos educacionais para o surgimento do Jogo da Memória do 

Museu das Bandeiras pois, como relatei no começo do trabalho, após a criação dos jogos da 

	

6 Disponível em: <https://museusibramgoias.museus.gov.br/tag/muban/> 
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memória que mediaram afetos emocionais, como o Jogo da memória Martins e o jogo da 

Memória Escolar, eu quis produzir um jogo que abraçasse a memória social de maneira que 

mais sujeitos possam sentir-se integrados ao jogar e acessem parte do patrimônio cultural 

preservado pelo museu, em partilhas mútuas disparadas a partir da mediação cultural, lúdica e 

social no Muban.  

 Apesar das hesitações em fazer um jogo que apenas reproduzisse a iconografia da 

dominação, o tempo era curto e decidi montar uma equipe e colocar mãos à obra. Assumi a 

responsabilidade pela pesquisa e concepção do jogo. Selecionei o recorte temático no acervo 

digital do museu, escolhi as imagens dos objetos que iriam compor as cartas e fui buscar 

autorização para uso daquelas imagens. Em agosto de 2019 precisei enviar ofício ao Museu 

das Bandeiras solicitando acesso a esse acervo digital com a finalidade de produzir um jogo 

da memória que pudesse ser utilizado como objeto mediador durante ações de mediação 

cultural com escolas dentro do Museu. Esse diálogo inicial com o Museu aconteceu através de 

Tony Boita e Ruth Vaz, diretor e educadora dos Museus IBRAM em Goiás, que atenderam à 

solicitação com muita presteza e agilidade, autorizando e cedendo o uso daquelas imagens 

para a produção do jogo e da pesquisa.	

 Após a escolha das 20 imagens que compõem o jogo da memória, entrei em contato 

com um designer de produto chamado Carlos Sena e realizei o orçamento da produção de seis 

exemplares desse produto pronto, incluindo caixa, cartas e bulas explicativas. Sena, 

profissional experiente, me atualizou sobre a linguagem e os valores gráficos de uma 

produção desse porte, fiquei atenta aos ensinamentos e as especificidades de cada função na 

cadeia produtiva da materialização gráfica do jogo. Em diálogo com Sena decidimos sobre a 

identidade visual, das cores ao formato das cartas. Foi então que percebemos que faltava uma 

imagem no verso das lâminas. Em um primeiro momento pensamos em uma fotografia 

colorida da fachada do Museu das Bandeiras, mas eu já estava cansada da linguagem 

fotográfica predominante no jogo. Pensei então em uma aquarela ou nanquim, daí lembrei-me 

de um colega da faculdade que desenha muito bem, o artista Tor Teixeira, e o convidei para 

ilustrar a fachada do museu (figura 6). Seu traço, em nanquim e aquarela, estampa a caixa e o 

verso das cartas do jogo da memória. 
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Figura 6 - Fachada do Museu das Bandeiras 

 
Fonte: Desenho de Tor Teixeira.	
  

 Além desses dois artistas contei ainda com a ajuda de uma professora de português do 

IFG Campus Cidade de Goiás, que se dispôs a fazer a revisão ortográfica da bula explicativa 

dos objetos que compõem as cartas do jogo. Essa pequena bula foi uma opção de inserir 

informações resumidas sobre cada peça do acervo do museu ilustrada no jogo, para que o 

participante tenha acesso também a um pouco da história daquele objeto. Esse jogo é na 

verdade um protótipo para ações futuras, um campo de estudos para ações de mediação ainda 

em desenvolvimento.   

 Essa foi a equipe que tornou possível a materialização da ideia do Jogo da Memória do 

Museu das Bandeiras (figura 7). Foi uma equipe pequena e diversa, contendo artistas, 

profissionais, estudantes e professora. Além de produzir um objeto com potencial de mercado, 

meu objetivo era utilizar esse jogo como um objeto mediador em uma atividade lúdica no 

museu, e neste trabalho pretendo entender melhor o alcance dessa ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

Figura 7 - Jogo da Memória Museu das Bandeiras em seu formato original 

 
Fonte: Raisa Cavalcante 
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CAPÍTULO III 

Escola e Museu: Espaços de ensino-aprendizagem 
 

1. Museus e abordagem triangular no estágio curricular 

 

O processo artístico e intelectual do Jogo da Memória do Museu das Bandeiras esteve 

interligado com a realização da disciplina de Estágio Supervisionado, praticada em dupla com 

meu colega de curso da Licenciatura em Artes Visuais, que partilhou comigo esse momento 

de criação e execução da proposta de mediação cultural. A experiência aconteceu durante o 

segundo semestre de 2019, com a turma do sexto ano do ensino fundamental da instituição de 

ensino Lyceu de Goyaz, que naquele momento estava instalada em um casarão no centro 

histórico da cidade de Goiás. 

 Museus e escolas são espaços de memória e de relações. As duas instituições presentes 

nesse trabalho fazem parte da memória local e também nacional da formação do nosso estado, 

pois vale lembrar que o Lyceu de Goyaz foi criado ainda no período imperial, em 1846. Na 

dissertação de Fernanda Barros podemos acessar uma síntese da memória dessa instituição, ao 

encontrar que  

 	
[...] o Lyceu de Goiás, o 17 do país em ordem de criação, foi criado pela Lei 
Número 9 de 17 de junho de 1846, e instalado em 23 de fevereiro de 1847, após 
várias discussões sobre o local de funcionamento. Esteve na cidade de Goiás até o 
ano de 1937, quando foi transferido para Goiânia e continuou como o único Lyceu 
do Estado até o ano de 1994. Entretanto desde 1937 a volta para a cidade de Goiás 
do Lyceu foi reivindicada, o que só veio a acontecer por um ato do governador Iris 
Rezende Machado (gestão de 1991-1994), no ano de 1994, a partir daí Goiás conta 
com dois Lyceus: O Lyceu de Goiânia e o Lyceu de Goiás. (BARROS, 2006, p.19)	

 

 Durante a prática do estágio e da ação de mediação cultural no Museu das Bandeiras, a 

instituição Lyceu de Goiás ainda estava nas instalações do casarão histórico no centro da 

cidade. Logo, pudemos usar o prédio também como um objeto mediador da memória da 

cidade, seja por ter abrigado uma das primeiras instituições de ensino do estado seja por ser 

uma edificação histórica tombada pelo IPHAN, casarão este que é doação testamentária do 

Doutor Corumbá e que deve abrigar somente instituições educativas, de acordo com a ordem 

do morto7. 

	

7 Disponível em: 
<http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/handle/123456789/17663?discover?rpp=10&etal=0&query=lyceu+de+
goyaz> 
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 No atual desmonte educacional que governos vêm realizando em âmbito local e 

nacional, percebi no começo desse ano de 2021 que o Lyceu de Goyaz mudou mais uma vez 

de endereço. Tirei uma da informação impressa na janela do tempo (figura 8) e fiquei 

pensando se a memória pode mudar-se de endereço assim de forma tão repentina, afinal é 

uma instituição com mais de 170 anos de história.  

 

Figura 8 - Aviso de mudança de prédio afixado na fachada do casarão onde funcionava o 
Lyceu de Goyaz 

 
Fonte: Fotografia de Raisa Cavalcante. 
 

 Enquanto o Lyceu de Goyaz funcionava no casarão havia naquele espaço uma 

memória histórica que honrava a instituição e seus anos de existência mas, como dissemos 

anteriormente, a impermanência do patrimônio o torna suscetível de reconhecimento 

atualizado pela sociedade.  Esse é um assunto mais complexo que não conseguirei abordar 

nesse trabalho, pois é preciso maior fôlego de pesquisa para rever os dogmas do campo do 

patrimônio cultural. 	

 Descrevi brevemente espaço histórico e escolar do Lyceu de Goyaz, naquele ano de 

2019, para que nos atentemos aos territórios das relações de ensino-aprendizagem que as 

instituições de ensino nos permitem explorar. Esses territórios são espaços para a criação de 

memórias e são também pontes com outras instituições culturais, inclusive os museus. Além 
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disso, contextualizar a escola onde os alunos estudam e onde tive a oportunidade de estagiar, é 

um exercício de reconhecimento e compreensão da atuação dessa instituição. 	

 A professora que ministrava as aulas de artes para o 6º ano do  Lyceu de Goyaz  

indicou que o tema para nossa prática de docência durante o estágio nas aulas de Arte fosse o 

museu. Esse tema está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de Arte 

em sua unidade temática de Artes Integradas, pois “explora relações e articulações entre as 

diferentes linguagens e suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas 

tecnologias de informação e comunicação” (BNCC, 2017).  

 Fiquei muito satisfeita com o tema pois já tinha afinidade com o campo do Patrimônio 

Cultural e Museus. Uni saberes e sonhos com meu parceiro de estágio e começamos a 

produzir uma sequência didática estruturada na abordagem triangular de Ana Mae Barbosa, 

que consiste em contextualizar, apreciar e produzir, não necessariamente nessa ordem. Tendo 

como base essa abordagem, os Parâmetros Curriculares Nacionais em Arte (PCN) apresentam 

uma perspectiva que propõe o conhecimento teórico e sensível por meio da produção, 

apreciação e contextualização do objeto artístico: 

 
Produzir refere-se ao fazer artístico (como expressão, construção, representação) e 
ao conjunto de informações a ele relacionadas, no âmbito do fazer do aluno e do 
desenvolvimento de seu percurso de criação. [...] Apreciar refere-se ao âmbito da 
recepção, incluindo percepção, decodificação, interpretação, fruição de arte e do 
universo a ela relacionado. [...] abrange a produção artística do aluno e a de seus 
colegas, a produção histórico-social em sua diversidade, a identificação de 
qualidades estéticas e significados artísticos no cotidiano, nas mídias, na indústria 
cultural, nas práticas populares, no meio ambiente. Contextualizar é situar o 
conhecimento do próprio trabalho artístico, dos colegas e da arte como produto 
social e histórico, o que desvela a existência de múltiplas culturas e subjetividades. 
[Grifos nossos] (BRASIL, 1998, p. 50). 
 

 Nessa perspectiva, a proposta educativa foi organizada em três momentos em conexão 

com a abordagem triangular. Pode-se dizer que a contextualização perpassou os diversos 

momentos da experiência, desde a apresentação do objeto de estudo, em que trouxemos 

informações e imagens, através de slides de powerpoint, dos quatro principais museus da 

cidade de Goiás  e mais cinco referências de museus globais, a visita aos museu e o 

conhecimento de seu acervo e suas relações com a memória e a história e, até a experiência 

com o jogo da memória, que envolveu os aspectos cognitivos e afetivos da relação com o 

conhecimento por meio da ludicidade. Neste sentido, Luckesi (2000, p. 21) considera que: 

  
[...] o que a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser humano, quando age 
ludicamente, vivencia uma experiência plena. [...] Enquanto estamos participando 
verdadeiramente de uma atividade lúdica, não há lugar, na nossa experiência, para 
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qualquer outra coisa além desta atividade. Não há divisão. Estamos inteiros, plenos, 
flexíveis, alegres, saudáveis. [...] Brincar, jogar, agir ludicamente exige uma entrega 
total do ser humano, corpo e mente ao mesmo tempo. 

 
  

Conquanto a experiência educativa tenha a abordagem triangular como referência, 

procurou integrar os três momentos do apreciar, contextualizar e vivenciar o objeto artístico, 

articulando um estado pleno de consciência durante todo o processo. Neste sentido, o jogo 

procurou ser a força motriz que mobilizou o pensar, fazer e sentir integrados numa mesma 

experiência (LUCKESI, 2000, 2014a, 2014b). Ao mesmo tempo em que promoveu a 

apreciação dos objetos de memória, possibilitou a ampliação dos conhecimentos históricos e 

sociais, situando-os em seus contextos. Ao retornarem à sala de aula e serem conduzidos à 

atividade de criação, esse processo se deu como uma continuidade da vivência no espaço do 

museu, articulando-se ao jogo, com seus sentidos e significados. 

Os museus locais apresentados aos estudantes foram: o Museu Cora Coralina, o 

Museu de Arte Sacra da Boa Morte e o Museu das Bandeiras. Indaguei se os jovens já haviam 

visitado essas instituições em algum momento, e constatei que dentre todos os estudantes que 

já haviam visitado um museu, essa visita foi realizada sempre com a escola. Essa realidade de 

passeio escolar no museu não é de agora, como aponta Barbosa (2009, p.17)  

	

A partir da década de 1990, por esses motivos ou por maior desenvolvimento da 
consciência social, muitos museus criaram setores educacionais. A atenção dada à 
educação nos museus aumentou quando as megaexposições permitiram descobrir 
que as escolas são o público mais numeroso nesses eventos e, portanto, inflam as 
estatísticas e ajudam a mostrar grande número de visitantes aos patrocinadores. 
 	

  Mais uma vez penso a respeito do acesso aos códigos dominantes e me pergunto por 

que será que as famílias desses estudantes não visitam o museu como se fosse um passeio 

cultural? Seria desinteresse? Seria medo da memória? Seria falta de tempo em meio a essa 

sociedade apressada? Ainda não tenho respostas para essas perguntas, mas arrisco-me a dizer 

que a acessibilidade aos museus precisa ser revista com urgência, e a acessibilidade social é 

uma pauta importante para discutir o distanciamento dos passeios familiares aos museus.	

 Depois da contextualização local, globalizamos um pouco as referências e trouxemos 

para os estudantes museus de diferentes tipos e acervos. Aqui a proposta era apresentar a 

instituição Museu além das definições de templo das musas que trazem os dicionários. É claro 
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que honramos Mnemosine8 e suas nove musas que muito bem guardam esse templo da 

memória. Mas mais interessada do que defender a representação clássica dessas instituições 

como espaços de memória e poder, quero compreendê-las como espaço de relações e de 

construção de diálogos culturais entre os seres humanos, seus tempos e suas localidades. 

Logo, preferimos apresentar o museu como: 

	

[...] máquina de narrativas capaz de colocar sobre as camadas de significados e 
funções – originalmente associadas aos objetos (bens culturais)- novas camadas de 
significados e funções. Sendo máquina de ritmos, o museu também é máquina de 
inventar tempos e espaços, capaz de produzir deslocamentos, estranhamentos, 
metamorfoses, avatares e reencarnações de sentidos	(CHAGAS, 2009, p.4).	
 

 A primeira máquina de narrativa global que apresentamos para os estudantes, foi o 

Museu do Louvre, localizado em Paris, França, considerado o maior museu de arte do mundo 

com um acervo de obras que datam da Pré-História ao Século XXI.  

 Representando o Louvre trouxe uma fotografia do público observando a pintura 

Monalisa (1503-1506), de Leonardo DaVinci (1452-1519), uma das obras mais valiosas do 

acervo do Museu. Trouxe essa imagem pois sei da presença relevante que ela tem na História 

e no Ensino de Artes, porém quase nunca ela nos é apresentada em sua dimensão real. Sendo 

assim, quis mostrar aos estudantes onde e como aquela obra estava exposta. Os alunos se 

mostraram surpresos com o tamanho da pintura e a quantidade de pessoas em volta da obra de 

arte.  	

 Quando perguntei se já tinham ouvido falar desse museu, uma estudante logo se 

expressou e disse que conhecia o museu através do desenho Lady Bug, pois em um episódio a 

detetive precisou resolver um mistério que envolvia roubo de uma obra de arte. Essa fala da 

estudante foi o gatilho disparador para compreender um museu como espaço de relações e 

mais ainda: como espaço que atravessa relações, pois através do desenho ele chegou até a 

percepção daquela estudante. Esse reconhecimento do Museu do Louvre na sala de aula foi 

algo imprevisto, mas que enriqueceu e aproximou mais ainda o triângulo escola – museu – 

estudantes, possibilitando interpretações variadas acerca do Museu do Louvre e dos espaços 

de disseminação da arte, por exemplo, no desenho animado. 	

 O segundo museu que apresentamos foi o Museu do Futebol. Logo nas primeiras 

imagens de chuteiras e uniformes já ouvi gritos animados de “Viiiiiiiiiila!”, uma referência a 

	

8	Deusa grega da memória e mãe das nove musas que viviam no templo Museion, termo que deu origem à 
palavra museu.   
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um time do estado de Goiás. Essa constatação me remete à formação do acervo do Museu do 

Futebol, que escolheu: 

 
[...] tratar a história do futebol e seus ícones por meio de uma narrativa envolvente, 
traduzida ao longo do percurso por experiências sensoriais: dos gritos da torcida, à 
prática de um chute, da narração de um gol ao silêncio que tomou o País após a 
derrota na Copa de 1950. A partir de jogos de luz e som, depoimentos intercalados 
com imagens e instalações multimídia, o acervo representa as diferentes formas 
como o futebol é vivido no Brasil. Fotografias, vídeos e algumas séries de objetos 
também retratam as emoções que o esporte desperta (SAFRA, 2014, p.36).	

 

 As imagens do museu projetadas na parede da sala de aula continham um modelo das 

primeiras chuteiras produzidas pelo homem. Os alunos mostraram-se interessados, pareciam 

compreender o tempo passando através desse esporte tão cotidiano para os brasileiros. 

Durante a breve apresentação do Museu do Futebol alguns estudantes perguntaram se existia 

museu dos clubes, por exemplo, se existia o museu do Vila Nova Esporte Clube, ou o museu 

do Goiás Esporte Clube. Não soube responder, pois de imediato eu me lembrava somente do 

Museu do Flamengo, no Rio de Janeiro. Essa apresentação causou certa comoção nos jovens, 

como se o espírito esportivo estivesse na atmosfera daquela sala de aula.  

 O terceiro museu abordado na etapa de contextualização foi o Museu do Café, que fica 

localizado no centro histórico da cidade de Santos, no edifício da antiga Bolsa Oficial de 

Café. Antes de expor algumas imagens do museu, perguntei aos estudantes se eles 

imaginavam o que teria em um museu onde o café é o elemento principal. A grande maioria 

se deixou levar pela gastronomia, e imaginou um museu que teria várias receitas com esse 

ingrediente. Outros alunos levantaram a hipótese de ser um museu com um acervo de objetos 

que remetam ao  grão,  como garrafas  de café, peneiras, cafeteiras, bules, xícaras e outros 

objetos variados utilizados no preparo dessa bebida. 	

 Ao apresentar brevemente esse museu para os estudantes, quis trazer uma 

aproximação entre o café e a economia, entre economia e cultura. Comentei que o acervo 

desse museu é formado tanto por objetos como também por documentos que narram a 

evolução da cafeicultura concomitantemente ao desenvolvimento político, econômico e 

também cultural do nosso país, principalmente na região sudeste.	

 Ainda na contextualização nacional de museus, o próximo apresentado foi o Museu da 

Língua Portuguesa, na Estação da Luz em São Paulo. Dialogando sobre a materialidade desse 

acervo, questionei novamente os estudantes se eles tinham alguma ideia de qual era o acervo 

principal desse museu. Em coro uníssono todos disseram: livros! Concordei por um lado, 

afinal um livro é sim um acervo de palavras. Mas o Museu da Língua Portuguesa preserva 
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mais que livros, ele guarda e comunica a nossa língua, idioma. No site do museu podemos 

encontrar que seu objetivo é:  

	

Conectar-se com o idioma, suas origens, sua história, suas influências e as formas 
que ele assume no cotidiano da população.	 Por ter como tema um patrimônio 
imaterial, o Museu fez uso da tecnologia e de suportes interativos para construir e 
apresentar seu acervo. O público era convidado para uma viagem sensorial e 
subjetiva pela língua, que incluía filmes, audição de leituras e diversos módulos 
interativos. Assim de forma dinâmica, lúdica e envolvente, o Museu da Língua 
Portuguesa apresenta nosso idioma como uma manifestação cultural viva, rica, 
diversa e em constante construção. 
(Disponível em: https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/o-museu/ , acesso em 
08/01/2021) 
	

 Compreender o museu como mediador da língua, que comunica o nosso idioma 

através dos mais variados suportes foi o propósito ao trazê-lo para a sala de aula. Para 

apresentar visualmente o Museu da Língua Portuguesa através do powerpoint, escolhi a 

exposição de uma artista vilaboense que muito entende da nossa língua: a poetisa Cora 

Coralina. A exposição, intitulada “Cora Coralina - Coração do Brasil” aconteceu em 

Setembro de 2009, e contava com manuscritos, cartas, livros, recortes de jornais, revistas e 

fotografias, além de um grande painel interativo com detalhes da vida e da residência de Cora 

Coralina.  É incrível o carinho e o interesse que os estudantes da cidade de Goiás demonstram 

por Coralina, eles se mostraram muito interessados nesse museu justamente quando trouxe a 

exposição da poeta da cidade, naquele momento a admiração cresceu ao perceber o alcance 

internacional da língua de Cora.  

 Percebi que houve algum estranhamento, mas concluo que os estudantes 

compreenderam a imaterialidade da Língua Portuguesa ao afirmarem timidamente “é né tia, a 

poesia de Cora também era arte”. Para finalizar o nosso vértice da contextualização nessa 

abordagem triangular, relacionando a imaterialidade da língua com a imaterialidade do acervo 

e de um museu, apresentamos o Museu da Pessoa. Esse museu virtual que conta com um 

acervo de mais de 18 mil histórias de vida narradas e ouvidas pelos visitantes dispersos dessa 

instituição que fica aberta 24 horas por dia, todos os dias, em ambiente virtual. A missão do 

Museu da Pessoa é transformar a história de toda e qualquer pessoa em patrimônio da 

humanidade. É, literalmente, uma máquina de narrativas, como disse Mário Chagas, poeta e 

museólogo brasileiro, atual diretor do Museu da República, localizado no Palácio do Catete – 

RJ. 

 Sobre o acervo desse museu, tenho uma pequena observação a fazer. Quando fui 

procurar por Histórias de Goiás, para apresentar aos estudantes algo local em um contexto 
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nacional, quase não encontrei relatos do nosso estado. Um ou dois personagens com histórias 

daqui, não mais que isso. Confesso que fiquei desanimada, mas com a intenção de disseminar 

o museu e sua possibilidade de acesso, sugeri aos estudantes que gravassem vídeos de alguma 

história, ou que perguntassem aos pais, avós, tios, primos, amigos, enfim, se alguém tinha 

algo para contar. Os estudantes ficaram curiosos, alguns perguntaram: “e pode ser história de 

qualquer coisa?”, estimulando a imaginação deles, apenas respondi que sim.  

 Esse primeiro passo no mundo dos museus, começando no contexto cultural da cidade 

de Goiás e chegando até o Louvre, foi uma tentativa de apresentar o museu como mediador de 

memória, momentos e histórias, contextualizando com algumas possibilidades da 

materialidade ou até imaterialidade de um acervo museal. A apresentação aconteceu de uma 

maneira dialógica, trouxemos os museus como espaços de relações e os estudantes trouxeram 

suas impressões e vivências relacionadas a essas instituições, desde um desenho animado até 

a posse de um objeto antigo pelos pais ou avós. Então concluímos que o museu é sim um 

objeto mediador de narrativas, um espaço de relações, falas e silêncios.  

 

2. A apreciação da instituição museu no contexto local da cidade de Goiás 

 

 Estava prevista em nosso projeto de ensino a realização de duas visitas em museus da 

cidade. As instituições escolhidas foram o Museu Cora Coralina e o Museu das Bandeiras, 

onde seria realizada a nossa atividade de mediação cultural com o jogo da memória.	

 A primeira visita aconteceu no mês de novembro de 2019 e foi ao Museu Cora 

Coralina (figura 9). Eu e meu parceiro de estágio ficamos encarregados de enviar bilhetes aos 

responsáveis solicitando autorização para a aula fora dos muros da escola, e a professora 

auxiliar nos acompanhou nessa missão. 	

 A visita foi acompanhada pelo guia do museu, que também era historiador. Ele 

passeou conosco pelos cômodos da residência da poetisa e trouxe informações relevantes 

sobre o passado e a formação de Cora Coralina. O guia também nos contou sobre a existência 

de Maria Grampinho e Vicente, dois novos personagens da casa de Cora que estão ganhando 

cada vez mais presença dentro do museu.	

 A visita foi sempre acompanhada pelo guia e consistiu em um passeio pelos cômodos 

da casa da escritora e a observação atenta dos objetos como a máquina de escrever, a 

geladeira e o fogão a lenha que esquentou muitos tachos de doce. Quando passamos pela bica 

e chegamos ao jardim pudemos ter um tempo de silêncio e contemplação sem a presença do 

guia. Foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Um dos estudantes perguntou se os 
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“meninos verdes” realmente existiam. Não soube responder nem que sim, nem que não. 

Apenas disse: vamos procurar? E de repente ficamos procurando os meninos verdes pelo 

jardim de Cora (figura 10), acreditando na história da imaginação e teimando com a realidade 

esperando ver esses personagens. Os meninos foram, por alguns instantes, objetos mediadores 

invisíveis de nossa visita ao jardim do museu, engendrando um espaço inbetween, conceito 

que será abordado mais adiante. 

Figura 9 - Fachada do museu Casa de Cora Coralina com a turma do Lyceu de Goyaz 

 
                      Fonte: Passante das ruas de pedra 
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Figura 10 - Estudantes do Lyceu de Goyaz no jardim da Casa de Cora 

 
                            Fonte: Raisa Cavalcante 
	

 

 

 

 A segunda visita aconteceu no Museu das Bandeiras (figura 11), localizado na Praça 

do Chafariz de Cauda, no centro histórico da cidade de Goiás.	O Museu das Bandeiras, como 

dito anteriormente, é um museu histórico e guarda em si vários tipos de memórias 

materializadas nos mais diversos objetos, substantivos concretos de ações históricas. Além do 

arquivo, o acervo museológico é composto por objetos de arte sacra, mobiliário, vestuário, 

armamentos, utensílios domésticos, objetos indígenas e outros, confeccionados em estilos, 

técnicas e épocas distintas, desde o século XVIII até o século XX. Ao todo são mais de 500 

objetos museológicos preservados pela instituição9.  

 O Jogo da Memória do Museu das Bandeiras, o nosso objeto mediador, trabalha com a 

cultura visual presente no museu, buscando estimular o olhar do estudante/visitante e tentando 

contribuir para uma alfabetização visual contextualizada com a própria visita ao museu, 

permitindo assim conexões entre tempos, espaços e memórias. De acordo com Ferreira  

 

	

9 Informações disponíveis no site do Muban <https://museusibramgoias.museus.gov.br/museus-ibram-em-
goias/museu-das-bandeiras/>. 
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[...] é neste contexto que se defende o recurso a objetos mediadores para promover o 
uso das capacidades críticas e criativas. Os objetos mediadores orientam o 
visitante/participante na sua relação com uma exposição, de modo a usar o 
pensamento crítico e criativo nos processos de seleção, de análise, de imaginação, de 
avaliação e de decisão (FERREIRA, 2014, p.8). 
  

Figura 11 - Visita ao Museu das Bandeiras com estudantes do Lyceu de Goyaz 

 
        Fonte: Fotografia de Taciano Feitosa. 

 

 Nossa visita foi guiada por uma funcionária do museu. Começamos a visita pela 

enxovia, sala que atualmente recebe exposições temporárias de origem do próprio museu ou 

externas. Na visita os estudantes foram apresentados ao prédio e às suas antigas funções. A 

exposição dessa sala, no momento da nossa visita, era a mostra de alguns documentos do 

acervo do MUBAN que traziam informações do cotidiano da época. Um desses documentos 

chamou a atenção de todos por se tratar do pecúlio de uma mulher negra escravizada para 

comprar a liberdade de seu filho, ou melhor, a alforria.  
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Figura 12 - Estudantes observando documentos expostos no Museu das Bandeiras 

 
Fonte: Raisa Cavalcante 
 

Os estudantes se mostraram surpresos, alguns perguntaram: “nossa, existia criança que 

era escrava, tia?”, diante dessa pergunta eu não soube responder se o filho referido naquele 

documento, que teria a sua alforria através dos depósitos de pecúlio pela sua mãe, era criança, 

mas infelizmente respondi que sim, as crianças também foram escravizadas. Aqui percebemos 

mais uma vez o racismo estrutural10 na formação histórico-social do nosso país. Esse assunto 

deve ser tratado com o respeito e a densidade que o tema merece, e mesmo não dispondo de 

aportes teóricos para uma discussão mais consistente neste trabalho, não poderia deixar de 

denunciar mais uma vez uma prova de que “cota não é esmola”11 .  

 Outra coisa que chamou a atenção dos estudantes nos documentos expostos nessa 

primeira sala foi a caligrafia registrada naqueles papéis (figura 12). Muitos tentaram ler as 
	

10 Indico a leitura do livro O que é Racismo Estrutural? (2018), de Silvio Luiz de Almeida, para uma 

interpretação mais crítica e fundamentada do tema.  
11 Trecho da canção “Cota não é esmola”, da cantora e compositora Bia Ferreira.  
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palavras, alguns conseguiram decifrar as combinações de letras, já outros mais apressados 

buscavam sempre as novidades da exposição.	

 A próxima sala apresentava objetos de cunho religioso (figura 13) que fazem parte do 

acervo permanente do museu. Peças como esculturas barrocas, estruturas de altares, pia 

batismal, trono episcopal, entre outros elementos religiosos que narram o poder e influência 

da religião católica na construção da identidade bandeirante. 	

 

Figura 13 - Estudantes na sala de exposição de cunho religioso no Museu das Bandeiras 

 
Fonte: Raisa Cavalcante  
 

 A sala seguinte contava, através de seus objetos, um pouco da memória econômica do 

estado, passando pela mineração e também pelo tear, contendo em seu acervo objetos como 

balança, bateia, joias, tear e colchas. De acordo com a documentação do arquivo do Museu, o 

tear (figura 14) foi bastante utilizado no interior do estado de Goiás, principalmente para 

fabricação de tecido de algodão cru para colchas, redes e cobertores. Descobrimos, por 

exemplo, que 

	

Houve em Goiás uma fábrica de tecidos. Em 1818, durante o Governo de Fernando 
Delgado Freire de Castilho (1809-1820), a sua administração foi arrematada por 
João Duarte Coelho. Localizava-se na Rua Cambaúba - hoje Bartolomeu Bueno, 
possuía 19 teares onde eram  confeccionados, além de outras peças, os 
fardamentos das antigas milícias (vide, Aviso Régio dirigido ao Governador sobre o 
estabelecimento da fábrica de Fiação e Tecelagem. Cx. 190, vol. IV, fls. 107, 
24/07/1818, 04.02.007 - Ordens Régias, Fundo Brasil Colônia, Arquivo Museu das 
 Bandeiras). Essa fábrica foi levada pela enchente do Rio Vermelho em 1839, 
não tendo prosseguimento. (Disponível em: 
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http://museusibramgoias.acervos.museus.gov.br/museu-das-bandeiras/tear/ . Acesso 
em: 08/01/2021)  
 
 

Figura 14 - Detalhe do tear em exibição no Museu das Bandeiras 

 
Fonte: foto por Rogério Reis/TYBA 
 

 Durante a visita fui percebendo algo interessante. Naquela sala que contava um pouco 

sobre a memória econômica do estado, muitos estudantes identificavam os instrumentos de 

trabalho, e um aluno comentou que seu avô tinha uma bateia em casa, “guardada lá fora”. 

Esse objeto, que era do avô, está presente na exposição permanente do museu, representando 

um período da memória econômica da mineração no estado de Goiás durante o século XVIII e 

XIX, principalmente. Esse instrumento de trabalho se estendeu no tempo e formou camadas 

de memórias sociais e visuais na narrativa do estudante citado, mesmo que ele não tenha 

vivido o período aurífero na cidade de Goiás. Portanto, a visita ao museu pode evocar 

memórias e disparar narrativas múltiplas dos visitantes sobre esse acervo, patrimônio coletivo 

e social. Penso no sentido de ferramenta de trabalho dessas lembranças de pais e avós que 

utilizaram aquele objeto. Uma bateia guardada, ou uma roca de fiar que não funciona mais, 

parecem continuar presentes na residência dos trabalhadores da cidade que ajudaram a 

construir esse patrimônio. Além disso, há também nessa sala instrumentos utilizados para 

torturar os negros escravizados (figura 15), demonstrando que a civilidade do homem branco 

não se sustenta na prática, pois tortura para mim é sinônimo de barbárie. 
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Figura 15 - Estudantes observam os instrumentos de tortura 

 
         Fonte: Raisa Cavalcante 

 

 A última sala da exposição permanente do Museu conta com um mobiliário de tempos 

próximos, com direito a cama, colcha, um berço e guarda-roupa, além do crucifixo pendurado 

na parede (figura 16). Narro esse ambiente com intimidade pois para mim é um retrato de 

muitos quartos familiares que já conheci. Bom ou ruim, traz lembranças afetivas para a minha 

pessoa enquanto goiana formada por indígena brasileiro, negro, branco, mineiro e nordestino.  
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Figura 16 - Quarto Bandeirante, uma das salas da exposição permanente no Museu das 
Bandeiras 

 
    Fonte: Fotografia de Raisa Cavalcante. 

  

 Dali seguimos para o pátio onde se tem uma bela sombra oferecida pelas mangueiras e 

demos início a nossa atividade lúdica de mediação cultural.  
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CAPÍTULO IV 

A mediação cultural lúdica no espaço inbetween	

	

 O pátio do MUBAN é uma delícia, um ponto de sombra fresca no sol quente da cidade 

de Goiás. Aproveitar daquele espaço para promover uma atividade com os estudantes após a 

observação das exposições, é dilatar o tempo do passeio cultural e propiciar interação entre os 

visitantes. Eu o consideraria o espaço inbetween, que Ferreira (2014, p. 05) traz ao dizer quer	
 

Quando, ao deixar o museu, revemos na mente as obras ou as ideias que deixaram 
eco em nós, fazemos a síntese da visita. De novo, recorremos ao pensamento crítico, 
que é uma ferramenta que personaliza a experiência (Vieira e Vieira 2001). Os 
espaços inbetween são, assim, espaços de criatividade, que permitem que o museu 
seja um espaço transformativo. Quando o visitante/participante sai da visita e o seu 
modo de ver e pensar se transformou, ele usou esse espaço inbetween como espaço 
de criatividade, de integração de conhecimentos e de criação de relações novas.	

 

 Foi no pátio que realizamos a atividade lúdica com o jogo da memória (figura 17). Ali, 

naquele espaço inbetween, enquanto estou no processo de formação em Artes, pude de fato 

atuar como mediadora e concordar com Tourinho (2009, p.271), em suas palavras sobre:  

	

[...] a mediação como um processo alargado, estendido, que se inicia com a visão 
que o educador tem do trabalho educativo. A mediação configura-se pela capacidade 
do mediador em criar formas de experimentar propostas colaborativas de 
aprendizagem. Penso, ainda, a mediação como construção flexível e pragmática que 
pode contribuir tanto para a permanência como para a renovação e a transformação 
de modos de olhar, de fazer e de interpretar. Permanência e renovação não são 
conceitos antagônicos na educação. Ambos fazem parte do processo de aprender e 
ensinar. 
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Figura 17 - Estudantes do Lyceu durante a atividade da mediação cultural no pátio do 
MUBAN 

 
Fonte: Fotografia de Taciano Feitosa. 
  

 A experiência pedagógica proporcionada pela concepção do jogo permitiu-me realizar 

a tal “capacidade do mediador em criar formas de experimentar propostas colaborativas de 

aprendizagem” (TOURINHO, 2009, p.271) pois, apesar de ter selecionado o jogo da memória 

como objeto mediador com antecedência no planejamento e investido em uma produção 

gráfica para tal produto, quando estava com ele em mãos percebi que teria de reinventá-lo 

para que de fato pudesse realizar a atividade lúdica de mediação cultural com os estudantes do 

Lyceu. A partir dessa constatação voltei a colocar a mão na massa para a produção 

personalizada de mais um jogo da memória, feito novamente sob medida para o momento 

presente. 

 A primeira coisa que mudei foi o tamanho das cartas. A visualidade contida ali era 

importante, pois a intenção era aproximar o jogador/estudante do acervo do museu, para que 

houvesse um reconhecimento do acervo em outro espaço que não somente o da exposição, 

engendrando um possível espaço inbetween, espaço para se criar relações, já definido 

anteriormente. 	
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 Mudei as dimensões das cartas do jogo de 06X06 cm para 20X20 cm. Imprimi, colei 

no papel cartão e dessa vez plastifiquei em uma máquina, buscando uma maior durabilidade 

para esse jogo, enxergando uma possível extensão da ação educativa. Feito isso fiquei 

pensando sobre as regras do jogo e resolvi modificá-las, sendo que, 

 
[...] para poderem promover uma verdadeira aprendizagem, as atividades educativas 
necessitam de envolver a mente (minds on) tanto quanto as mãos (hands on) e de 
permitir a produção de uma reflexão sobre a prática realizada, sobre o que se 
aprende e como se aprende (SILVA, 2003, p.20). 
 

 Um jogo da memória de mesa não proporcionaria essa aprendizagem, visto que a 

interação com as ferramentas do jogo e a competitividade em formar mais pares deslocariam a 

atenção do estudante para o objetivo final de “ganhar”, fragmentando a vivência lúdica. 

Ganhar sozinho por memorização não é o objetivo do Jogo da Memória do Museu das 

Bandeiras. O objetivo do jogo é compartilhar o acervo do museu, como forma de 

comunicação do patrimônio cultural daquela instituição, além de despertar interpretações 

acerca do seu acervo. Mais do que ganhar, o objetivo da mediação com o jogo, e do jogo em 

si, é permitir que mais pessoas acessem parte do patrimônio cultural do Museu das Bandeiras 

da cidade de Goiás através de uma brincadeira, vivenciando essa experiência em plenitude. 

Luckesi (2000, p. 21) explica e fornece exemplos desse estado de consciência integral, ao 

dizer que: 

 
Brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, corpo e 
mente, ao mesmo tempo. A atividade lúdica não admite divisão; e, as próprias 
atividades lúdicas, por si mesmas, nos conduzem para esse estado de consciência. Se 
estivermos num salão de dança e estivermos verdadeiramente dançando, não haverá 
lugar para outra coisa a não ser para o prazer e a alegria do movimento ritmado, 
harmônico e gracioso do corpo. Contudo, se estivermos num salão de dança, 
fazendo de conta que estamos dançando, mas de fato, estamos observando, com o 
olhar crítico e julgativo, como os outros dançam, com certeza, não estaremos 
vivenciando ludicamente esse momento 

 

 Ao optar pela mediação cultural por meio do jogo, eu tinha em mente possibilitar o 

conhecimento do acervo numa relação de aproximação com seus significados, criando pontes 

de sentido para os sujeitos participantes. Sabendo que nem sempre esse acervo se aproxima 

das memórias afetivas da maior parte do público que frequenta o museu, sobretudo do público 

estudantil, era necessário criar um instrumento mediador que fosse capaz de promover essa 

aproximação, e por isso entendi ser pertinente utilizar o aporte de Luckesi sobre ludicidade 
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como consciência plena do pensar, viver e sentir, articulada a uma abordagem de arte-

educação, fazendo opção pela abordagem triangular. 

Como a turma era formada por 28 alunos, utilizei 14 pares com a imagem das 

seguintes cartas:	Lampião, Chave, Bateia, Balança, Prato de Porcelana, Tinteiro, Escarradeira, 

Estribo, Peia para os pés, Corrente, Gargalheira, Candeeiro, Trono episcopal e Cadeira. Os 

jogadores foram dispostos em roda, em cujo centro dispus papéis impressos com os 

substantivos que nomeiam os objetos das cartas.	

   Entreguei uma carta para cada jogador e expliquei as regras: o jogador vai até o centro 

da roda, pode ler todos os nomes, e, se tiver encontrado o nome referente ao seu objeto, ele 

permanece no interior da roda, ao lado da palavra encontrada. Caso ele não consiga nomear o 

objeto estampado em sua carta ele pode voltar para o seu lugar original e tentar novamente na 

próxima rodada. Essas regras foram pensadas para que o jogador/estudante tenha algum 

tempo para se organizar dentro da realidade do jogo e da visita ao museu. O jogador é 

estimulado a fazer associações e estar com a atenção plena para encontrar o seu par, que não é 

meramente a repetição de uma carta, mas é uma palavra e é também o seu colega.  Segundo 

Ferreira (2012), “é nesse processo de ver, pensando, e pensar, vendo, que o pensamento 

imaginativo e criativo vai atuando e possibilita a criação de novas relações, ideias e atitudes”.  

 O jogo pode acabar rápido ou demorar um bocado, tudo isso vai depender da 

participação ativa e da facilidade de cada estudante em associar a imagem à palavra, ao 

buscar, de maneira física e intelectual, o nome do objeto no centro da roda. Na experiência 

com os estudantes do 6o. ano do Lyceu de Goyaz o jogo durou apenas 20 minutos. Os pares 

com maiores dificuldades de reconhecimento foram aqueles objetos do acervo que já se 

encontram em desuso na nossa sociedade atual, como, por exemplo, a escarradeira, uma peça 

com esse nome que nos remete a escarro, algo abjeto, mas é representada por uma bela 

porcelana. Talvez essa tenha sido a dificuldade dos estudantes: associar algo ‘nojento’ a um 

objeto tão nobre. 	

 Pude perceber que os estudantes se divertiram durante o jogo e sofreram 

transformações significativas, primeiro durante a reconfiguração das regras tradicionais de um 

jogo da memória, depois durante a própria organização da roda e a expectativa de aprender a 

jogar, reconhecer a palavra e encontrar seu par. Essas transformações ocorreram ao longo da 

mediação e os estudantes responderam ao vivo aos seus estímulos, buscando o deslocamento 

do corpo, a leitura da palavra, o reconhecimento e análise da imagem do seu objeto na carta e 

a interação plena com seu par encontrado, amplificando a experiência da visita ao Museu das 

Bandeiras.	
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 Acredito que essa descrição da realização da atividade educativa de mediação cultural 

mostre, através de palavras, a construção de uma proposta lúdica de mediação cultural 

fazendo do instrumento Jogo da Memória do Museu das Bandeiras o objeto mediador dessa 

vivência. “Para Latour mediação implica associação, transformação, invenção. O mediador 

transforma o mediado. Dessa forma, os objetos mediadores não são meros transmissores de 

informação, são agentes de transformação” (FERREIRA, 2014, p.6). 

 Por ser um agente de transformação o jogo possibilita a realização de uma atividade 

lúdica na mediação cultural dos alunos com o Museu das Bandeiras e seu acervo, conferindo 

não só um novo modo de se jogar o jogo da memória (minds on e hands on), como também 

possibilitando um acesso diferente a parte do acervo do museu pelas cartas do jogo.	

 No final da atividade pudemos nos reunir e trocar algumas impressões sobre a 

experiência. Fiquei muito satisfeita ao perceber que durante o jogo todos os estudantes 

estavam presentes na atividade. Eles riam do erro, do acerto, do encontro, da leitura das 

palavras, eles buscaram realmente vivenciar o jogo como uma atividade lúdica e integradora, 

encarnaram e desempenharam o papel do jogador.  	

 Durante o jogo tentei mediar o patrimônio cultural do museu, os encontros, as 

palavras, as curiosidades, o conhecimento e a vida. Os estudantes também mediavam. Eles 

eram, para mim, mediadores entre teoria e prática daquilo aprendemos na faculdade, eles 

instigaram através de perguntas e participação ativa as competências e habilidades de um 

educador-mediador dentro da minha construção enquanto estudante. Durante todo o processo 

do estágio e na aplicação do projeto de ensino que ficou sob a responsabilidade dos 

estagiários, percebi os estudantes em sua maioria envolvidos e curiosos sobre os museus. 

Afinal, essas instituições são sobre o quê mesmo? Perguntavam.  

 Para mim, conhecer Museus é uma experiência atemporal de contemplação cultural. É 

uma surpresa conhecida, esse paradoxo do museu trazer um passado cheio de novidades é o 

que me instiga a querer acessá-lo através de suas dimensões e também colaborar na 

popularização desse acesso. Reconheço o Jogo da Memória do Museu das Bandeiras como 

um ponto de partida para isso. 	

 Para finalizar o projeto com os estudantes do sexto ano do Lyceu de Goyaz, incluímos 

uma aula final na escola. Para mim foi importante finalizar nesse espaço, para que as visitas e 

a ação de mediação cultural no museu continuassem reverberando no ambiente escolar e 

cotidiano dos estudantes. Podemos considerar essa aula final dentro da escola a partir da 

perspectiva do vértice triangular da experimentação artística, pois ao retornarmos à sala de 

aula fizemos a leitura das poesias do livro Museu Desmiolado (2013), de Alexandre Brito e 
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pedimos que os estudantes criassem narrativas visuais no papel. Não definimos uma técnica e 

deixamos que escolhessem de modo livre como preencheriam aquela folha, de acordo com as 

vivências que tivemos relacionadas a museus.   

 Abaixo segue uma poesia de Brito (2013, p.5) intitulada museu, seguida de algumas 

imagens produzidas pelos estudantes. 

 

O museu	

 

por que um museu?	

Perguntou a musa ao dicionário	

porque é necessário, respondeu	

 

tem que ter	

um lugar um lugar um lugar	

onde ver cabe dentro do olhar	

 

mancha vira rinoceronte	

janela, porta proutro horizonte	

hoje nunca esquece anteontem	

e o mármore flutua mais leve que o ar	

 

um lugar sem pressa	

onde os azulejos contam uma história	

e as escadas, encantadas	

levam ao mundo dos contos de fada	

 

onde a emoção exata de um tigre	

salta da xícara para a íris	

e uma ideia, na sua forma alada mais rara	

surpreende o visitante e encontra um coração	

 

quando todos vão embora	

e tudo fica completamente a sós	

o vento que vem de lugar nenhum	

sopra pelos corredores	
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as esculturas ganham vida	

os personagens descem dos quadros	

seguem todos para o grande salão	

e lá reunidos se divertem, dançam 	

fazem piadas sobre nós	

colocar 

	

 Conquanto não seja escopo deste trabalho fazer uma análise detalhada das 

visualidades produzidas pelos estudantes, posso dizer que essa etapa revela a articulação entre 

todo o processo desenvolvido durante a experiência de mediação cultural, tanto no Museu, 

quanto na escola com o livro Museu Desmiolado (2013), que traz em suas poesias, museus 

(im)possíveis e imaginados, como o Museu dos Assobios, Museu do Silêncio, Museu do 

Relógio Parado ou o Museu do Apelido. Os estudantes conseguiram expressar a variedade de 

museus que podem existir no pensamento e na sociedade 

 Ao observar os desenhos vejo que há uma forte conexão entre o que foi vivenciado 

durante todas as etapas da abordagem, incluindo a contextualização da instituição ‘museu’, 

em sala de aula, as visitas a esses espaços e a vivência dentro do Museu das Bandeiras. A 

partir dos desenhos vejo que os estudantes ressignificaram tanto a visita quanto a leitura do 

livro de Brito (2013), que em seus poemas nos trouxe museus imaginados e (im)possíveis, 

como o Museu do Relógio Parado, o Museu dos Assobios, o Museu do Apelido, o Museu 

invertido, para que pudéssemos expandir a nossa compreensão de Museu para além de um 

“lugar de coisa velha”. 

 

Figura 18 - Desenho da estudante D.V. 

 
Fonte: Desenho da estudante D.V. 
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O primeiro desenho é da estudante D.V. (figura 18), e, para mim, ele expressa a 

infinidade e o mistério do universo dos museus dentro da nossa compreensão humana. Estar 

com a cabeça nas nuvens pode ser uma forma inconsciente de aproximar-se do Monte Hélicon, 

reconhecido e celebrado na mitologia grega como a morada das nove musas, Calíope – musa 

da eloquência, Clio – musa da história, Erata – musa da poesia romântica, Euterpe – musa da 

música, Melpômene – musa da tragédia e da alegria, Polímnia – musa da poesia lírica, 

Terpsícore – musa da dança, Talia – musa da comédia e Urânia – musa da astronomia, filhas de 

Mnemósine (memória) e Zeus. 

O próximo desenho é do estudante C.S (figura 19), e traz a imagem de um museu 

inventado com a temática do futebol. Quando perguntei se era um museu do futebol, o 

estudante disse que não, que era um museu seu, ao entrar ali teria tudo aquilo que ele gosta, 

principalmente futebol. 

 

Figura 19 - Desenho do estudante C.S 

 
Fonte: Desenho do estudante C.S 
 

O desenho abaixo (figura 20) me lembrou a arquitetura das casas coloniais de Goiás. 

Foi feito pela estudante V.B. Segundo ela, esse é o Museu da Lua ou o Museu da Noite, e seu 

acervo seria a luz do luar e também morcegos e outros animais noturnos.  
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Figura 20 - Desenho da estudante V.B 

 
Fonte: Desenho da estudante V.B. 

O desenho que nos traz o Museu do Silêncio (figura 21), foi produzido pela estudante 

T. S.M. Ela disse que esse museu guarda a sua timidez e o seu silêncio, pois quase não 

conversa com os seus colegas de escola.  

 

Figura 21 - Desenho da estudante T.S.M 

 
Fonte: Desenho da estudante T.S.M. 
 

O Museu da Moto (figura 22) foi desenhado pelo estudante M.C., ele disse que 

desenhou esse museu por gostar muito de moto. Achei interessante e a fachada do seu 

desenho, lembrou-me uma moto com os retrovisores e faróis. Além disso, na fachada ele 

desenhou algumas peças de moto, demonstrando assim um conhecimento acerca desse meio 

de transporte, tão utilizado na cidade de Goiás.  



 
 

52 
 

Figura 22 - Desenho do estudante M.C 

	
Fonte: Desenho do estudante M.C. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Além dessas narrativas visuais produzidas pelos estudantes ao final da nossa ação, a 

visita pelos museus reverberou também na prova bimestral aplicada pela professora do Lyceu 

de Goyaz. Adiante exponho algumas respostas ilustradas dos estudantes, representando o que 

mais chamou a atenção durante as visitas ao Museu de Cora Coralina e Museu das Bandeiras. 

Achei importante a professora integrar vivência dos estudantes com os estagiários fora da 

escola em uma atividade interna, isso aproxima ainda mais o museu da escola, permitindo que 

os estudantes percebam que esses dois lugares são espaços de ensino, aprendizagem e 

memória.  

Adiante exponho a resposta de alguns estudantes (figura 23, 24, 25 e 26) na questão da 

prova que trazia essa lembrança: 

 

Figura 23 - Prova do estudante C.P 

 
Fonte: Prova do estudante C. P. 
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Figura 24 - Prova da estudante M.V. 

Fonte: Prova da estudante M.V. 
 

Figura 25 - Prova do estudante H.R 

	
Fonte: Prova do estudante H.R. 
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Figura 26 - Prova da estudante C.O 

Fonte: Prova da estudante C.O. 
 

 Diante de tudo o que foi escrito e exposto, chego a conclusão de que através da 

ferramenta do Jogo da Memória do Museu das Bandeiras é possível desenvolver uma 

mediação entre museu e visitante/estudante a partir da atividade lúdica proposta no espaço 

inbetween do MUBAN. É claro que houve uma agitação dos estudantes em relação ao jogo, 

uma excitação que num primeiro momento não está ligada a vontade de conhecer ou 

significar, mas principalmente em ganhar o jogo e se distrair. Porém, quando a mediação 

começou e eles perceberam que o objetivo não é ganhar sozinho, mas sim conhecer, 

reconhecer e apreender os objetos da exposição permanente do museu, houve uma maior 

concentração e interação com o momento presente. A curiosidade e interesse em relação aos 

objetos tornou-se mais evidente, assim como o desejo em retornar para a exposição a fim de 

se observar novamente o acervo, criando uma relação com o museu a partir do interesse com 

o jogo.  

 Segundo Ferreira (2014, p.11),  

 
{...}A introdução de objetos mediadores, mesmo em exposições tradicionais, 
permite abrí-las a novas perspectivas e incentivar a participação ativa. Os objetos 
mediadores potenciam múltiplos modos de visita, a partir de uma mesma exposição, 
que se podem sobrepor e interceptar, aumentando a realidade da exposição e a 
possibilidade da visita ser biográfica e criativa. Podemos concluir que é possível 
alargar o espaço duma exposição e personalizar a visita com objetos mediadores”. 
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Portanto, é fundamental que esses objetos mediadores proponham, e não imponham, 

modos de ver e sentir a exposição, mesmo que seja dentro de um museu tradicional, como é o 

caso do MUBAN.  

 Como disse Paulo Freire, “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a 

si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE apud 

Gadotti, 2007,p. 58),  e é a partir desse entendimento, de educar mediatizado pelo mundo, que 

construí essa vivência educativa e esse instrumento mediador de acervo e memória, para que 

outras ações possam ser articuladas nesse sentido, no âmbito do Museu das Bandeiras, 

possibilitando uma visita mais interativa com o museu e sua exposição permanente, 

desenvolvendo atividades lúdicas que dialoguem com o aqui e agora do espaço museal. 

 Depois dessa vivência pedagógica, inspiradora e instigante fechando o ano de 2019, eu 

comecei 2020 animada em praticar e pesquisar ainda mais a mediação cultural dentro do 

espaço museal e explorar as possibilidades de mediação existentes no Jogo da Memória do 

Museu das Bandeiras. Porém, em março de 2019 o projeto teve que ser interrompido por 

conta da pandemia da Covid-19. Então, durante o isolamento social resolvemos juntar ideia, 

prosa e saberes para transformar o jogo da memória do MUBAN em jogo virtual, no formato 

de aplicativo, que busca trazer um pouco do que está exposto no Museu das Bandeiras para 

perto de quem não pode visitá-lo fisicamente, pelo menos por enquanto. Esse jogo foi 

produzido à distância por uma equipe de três pessoas que colaboraram mutuamente para a 

realização do app. O técnico de informática do IFG, Jefferson de Oliveira, foi quem inseriu a 

ideia do jogo na linguagem de programação. A artista Ana Alice foi quem concebeu o projeto 

visual do game e o som poético do cotidiano vilaboense fica por conta dos ouvidos afinados 

do professor de Audiovisual do IFG Guile Martins. Alem dessa equipe o jogo ainda contou 

com a colaboração do diretor do MUBAN Tony Boyta e da educadora do museu Ruth Vaz, 

concedendo tempo e autorizações.			

	 Atualmente o app foi selecionado em um edital de emergência cultural e está em vias 

de atualização, com inserção de áudio-descrição para ampliar a acessibilidade do jogo e torná-

lo útil como ferramenta didática para aulas online. Espero conseguir realizar alguma atividade 

de mediação cultural com o app, e diversificar mais ainda as formas de se acessar o acervo do 

Museu das Bandeiras. Esse trabalho começa aqui e agora, faço do ponto de chegada o ponto 

de partida para rever teorias, (des)aprender conceitos e vivenciar dimensões, tudo isso na 

infinita espiral do tempo, nosso patrimônio mais valioso enquanto sujeitos e narradores de 

histórias pessoais e coletivas.  
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