
        
 

 

 
PPGAV . Mestrado/Doutorado . CEART . UDESC . Av. Madre Benvenuta, 2007 . Itacorubi . Florianópolis/SC . Brasil 

CEP: 88035-001 . TEL.:  55  48  3321 8315 . ppgav.ceart@udesc.br 
http://ppgav.ceart.udesc.br/ppgav.htm 

 

 

 

 

Checklist Projeto de Pesquisa: 

 

Título: OBJETO DE ARTE INTERATIVO: UMA PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE AS 
POSSIBILIDADES DE PRODUÇÃO E USO DE MATERIAIS EDUCATIVOS 

 

Descrição com linha de pesquisa e área de concentração: Ensino das Artes Visuais – área de 

concentração - Artes 

OBJETO DE ARTE INTERATIVO: UMA PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE AS POSSIBILIDADES DE 
PRODUÇÃO E USO DE MATERIAIS EDUCATIVOS 

O presente projeto problematiza o uso de objetos pedagógicos de arte, propondo soluções de 
conteúdos interativos como possibilidades de inclusão para pessoas com deficiência em diferentes 
espaços educacionais como também culturais. Almejamos ainda o desenvolvimento de materiais 
digitais a partir de parcerias com equipes multidisciplinares. Inicialmente nos propomos a investigar 
como acontece a interação entre estudantes com deficiência e objetos pedagógicos e ou tecnológicos, 
pensados como obras de arte. Adicionando formas de interação diversificadas o grupo se apropriará de 
mídias e suportes (como desenho animado interativo, games, vídeos, materiais digitais e objetos 
pedagógicos) para problematizar conteúdos estéticos, de forma que o objeto em questão possa 
também constituir-se como objeto de arte. No segundo momento em consonância com as pesquisas 
desenvolvidas pelo grupo no MHSC, busca-se a criação de personagem fictício que visita um museu, 
em um desenho animado interativo em que todos os elementos são modificáveis pelo usuário. 
Investigando as possibilidades tecnológicas, o grupo desenvolverá experimentos para tornar o objeto 
interativo mais acessível possível, para grupos com necessidades especiais, evitando versões adaptadas 
(e muitas vezes limitadas), para cada público.. O meio ao qual o objeto interativo é veiculado é a 
internet, desta forma o projeto pode alcançar públicos maiores, independentes de região, e 
disponibilizado de forma gratuita para que espaços culturais, escolas e demais interessados possam 
fazer uso da proposta .Os resultados desta proposta (pesquisa e materiais), deverão ficar disponíveis 
online, para uso de professores e pesquisadores. A pesquisa também resultará em oficinas dirigidas as 
pessoas que desejem fazer uso dos materiais. 

d) Previsão de término – 2021. 

Data de início: 2015 -  

 

Natureza: PESQUISA 

 

Situação: EM ANDAMENTO 

 

Membros do projeto:  
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I Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva - Coordenador / Jaymini 

Pravinchandra Shah - Integrante / Rodrigo Born - Integrante / Bruna Donato Reche - Integrante / Raysa 

Serafim Farias - Integrante / Gabriel Souza Coelho - Integrante / Milene Silva de Castro - Integrante. 

 

Natureza Financiamento (datas):   Sem financiamento no período. 

Título: Título: LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES 

 

Descrição com linha de pesquisa e área de concentração: Ensino das Artes Visuais – área de 

concentração – Artes 

 

O LIFE, Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, coordenado por Maria Cristina da 

Silva. Participam professores, estudantes, pessoas com deficiência, famílias, artistas e comunidade com 

parceria internacional (Fundação PROA - Argentina). Compreende sete projetos: 1)Assessoria 

Pedagógica de Arte nas Escolas, coordenadora Regina Finck Chambeck, em parceria com 4 redes 

educacionais, para a formação estética presencial e a distância. 2) “Família no Museu” coordenado por 

Maria Cristina da Silva, aproxima pessoas com deficiência de espaços expositivos realizando oficinas 

para famílias e sensibilizando os museus. 3) Cineclube Presença coordenado por Rafael Gué, vincula-

se com a graduação, escolas do PIBID e redes educacionais estendendo a exibição à comunidade. 4) 

Objetos de Arte, coordenado por Maria Cristina da Silva, atua produzindo materiais didáticos e 

desenvolve ações artístico-culturais e residências pedagógicas. O projeto 5) Publicações” coordenado 

por Fabíola Sell, produz revista digital, dialoga com a produção dos professores em relatos de 

experiências, estimulando os professores participantes a publicar e no Caderno de Docências que para 

2020 estará no seu quarto volume. 6) Ciclo de Eventos, coordenado por Maria Cristina Silva, fortalece 

as articulação de ensino, pesquisa e extensão, com dois eventos: Colóquio sobre o Ensino de Artes, 

promovido pela AAESC, o evento Educação, Arte e Inclusão, e oficinas para crianças nos municípios 

parceiros, produz o Espaço Criança para a comunidade 7)Clube de Fotografia”, coordenação Esdras 

Luz, dissemina a fotográfica analógica, realiza evento Floripa na Foto, (Duo Produções) e Maratona 

Fotográfica de Rancho Queimado. O Clube seleciona público externo para aprofundar trabalho de 

criação fotográfica quinzenalmente. 

d) Previsão de término – 2021. 

Data de início: 2016 -  

 

Natureza: Extensão 

 

Situação: EM ANDAMENTO 

 

Membros do projeto:  

I Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva - Coordenador / Jaymini Pravinchandra Shah - Integrante / 

Rodrigo Born - Integrante / Bruna Donato Reche - Integrante / Raysa Serafim Farias - Integrante / 

Gabriel Souza Coelho - Integrante / Milene Silva de Castro - Integrante. Coordenadora: Maria Cristina 
da Rosa Fonseca da Silva. Maria Lucila Horn - Integrante / Regina Finck Schambeck- Integrante / 
Lourival José Martins Filho - Integrante / Fabiola Sucupira Ferreira Sell - Integrante / Giovana Bianca 
Darolt Hillsheim - Integrante / janine Alessandra Perini - - Integrante / Jaymini Pravinchandra Shah - 
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Integrante / valeria Metroski de Alvarenga - Integrante / Christiane Maria 
Castellen - Integrante / Lucas Prestes da Silva - Integrante / Cristiane Ugolini - Integrante / Sandra Reis - 
Integrante / Ana Luiza Albanás Couto de Mora - Integrante. Priscila Anversa – integrante – Claudia 
Silvnana Palhares. Maristela Muller - Integrante / / Isadora Gonçalves Azevedo - Integrante / Giovana 
Bianca Darolt Hillsheim - Integrante / janine Alessandra Perini - Integrante / / Miriam Mattos - 
Integrante / Consuelo Alcione Borba Duarte Schilichita - Integrante / Vinícius Luge Oliveira - Integrante 
/ Brenda Christine Figueira Pettirini - Integrante / Janedalva Pontes Gondim - Integrante / Lisy Li Pires 
Fuhrmann - Integrante / Thalita Emanuelle Souza. 

 

 

 

Natureza Financiamento (datas):   2018-2019 – Edital PAEX UDESC. 

 

 

Descrição com linha de pesquisa e área de concentração: Ensino das Artes Visuais – área de 

concentração - Artes 

Projeto 01 - OBJETO DE ARTE INTERATIVO: UMA PROPOSTA DE INVESTIGAÇÃO SOBRE AS 
POSSIBILIDADES DE PRODUÇÃO E USO DE MATERIAIS EDUCATIVOS 

O presente projeto problematiza o uso de objetos pedagógicos de arte, propondo soluções de 
conteúdos interativos como possibilidades de inclusão para pessoas com deficiência em diferentes 
espaços educacionais como também culturais. Almejamos ainda o desenvolvimento de materiais 
digitais a partir de parcerias com equipes multidisciplinares. Inicialmente nos propomos a investigar 
como acontece a interação entre estudantes com deficiência e objetos pedagógicos e ou tecnológicos, 
pensados como obras de arte. Adicionando formas de interação diversificadas o grupo se apropriará de 
mídias e suportes (como desenho animado interativo, games, vídeos, materiais digitais e objetos 
pedagógicos) para problematizar conteúdos estéticos, de forma que o objeto em questão possa 
também constituir-se como objeto de arte. No segundo momento em consonância com as pesquisas 
desenvolvidas pelo grupo no MHSC, busca-se a criação de personagem fictício que visita um museu, 
em um desenho animado interativo em que todos os elementos são modificáveis pelo usuário. 
Investigando as possibilidades tecnológicas, o grupo desenvolverá experimentos para tornar o objeto 
interativo mais acessível possível, para grupos com necessidades especiais, evitando versões adaptadas 
(e muitas vezes limitadas), para cada público.. O meio ao qual o objeto interativo é veiculado é a 
internet, desta forma o projeto pode alcançar públicos maiores, independentes de região, e 
disponibilizado de forma gratuita para que espaços culturais, escolas e demais interessados possam 
fazer uso da proposta .Os resultados desta proposta (pesquisa e materiais), deverão ficar disponíveis 
online, para uso de professores e pesquisadores. A pesquisa também resultará em oficinas dirigidas as 
pessoas que desejem fazer uso dos materiais. 

d) Previsão de término – 2021. 
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Data de início: 2015 -  

 

Natureza: (Pesquisa ): PESQUISA 

Situação: EM ANDAMENTO 

 

Membros do projeto:  

I Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva - Coordenador / Jaymini Pravinchandra Shah - Integrante / 

Rodrigo Born - Integrante / Bruna Donato Reche - Integrante / Raysa Serafim Farias - Integrante / 

Gabriel Souza Coelho - Integrante / Milene Silva de Castro - Integrante. 

Natureza Financiamento (datas):   Sem financiamento no período.  
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