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O projeto ‘Objetos de arte interativo: uma proposta de investigação sobre as possibilidades de 

produção e uso de materiais educativos’ tem como objetivo a pesquisa e compreensão da criação 

de objetos pedagógicos e jogos de mediação para pessoas com deficiência. No ano em que 

participei do projeto o mesmo foi realizado com o aporte financeiro do projeto Formação de 

Educadores em Museus em Santa Catarina (a partir daqui tratado por FEMSC), contemplado pelo 

Prêmio Elizabeth Anderle de Apoio a Cultura de 2019. Por isso toda pesquisa de propostas, 

técnicas e necessidades de adaptações para as diferentes deficiências foram aplicadas de forma 

prática, na criação de jogos interativos e produção de materiais educativos para as caixas 

interativas de mediação, que serão distribuídas para os museus das diferentes regiões do estado de 

Santa Catarina. 

Alguns dos textos lidos inicialmente, em abril, como o ‘Guia do Brincar Inclusivo’ (Sesame 

Workshop e Unicef); ‘A formação dos licenciandos em artes Visuais no Projeto PIBID 

Interdisciplinar UDESC: Um estudo da produção de materiais para pessoas com deficiência’ 

(Stéfani Rafaela Pintos da Rocha, 2015); e ‘Confecção de Jogos no PIBID: Uma experiencia 

interdisciplinar’ (Rebeca Guglielmi, 2017) auxiliaram no planejamento de jogos que 

possibilitavam alternativas para material artístico-educativo para pessoas cegas, daltônicas, com 

baixa-visão, surdas e com alguma dificuldade físico-motora. Algumas das propostas retiradas 

para a adaptação desses materiais foi o uso de texturas e relevo (cegueira), cores fortes e 

vibrantes (baixa-visão), peças grandes, com alças e de materiais não escorregadios (baixa 

coordenação motora). 

Utilizando-se do acervo dos museus de Santa Catarina que concordaram em participar do 

projeto, idealizamos 5 quebra cabeças, 2 jogos da memória e 1 puxa-conversa que estarão nas 

caixas itinerantes do FEMSC. Devido ao cronograma do projeto, cada um destes jogos se 

encontra em diferentes etapas de produção: os quebra-cabeças estão a caminho da gráfica, onde 

serão recortados em MDF, material mais resistente para o manuseio. Após a impressão, será 

intervido no material com diferentes texturas e cores. Como pode ser visto no caso do Tangram 

do Grafite do Cruz e Souza (figura 1), o jogo virá acompanhado de uma base de papel, também 

contendo os relevos e cores, para que as crianças consigam reconhecer o local de cada peça, e 

também com um cartão contendo informações sobre a obra e a artista que a realizou, bem como 

quem é Cruz e Souza e sua importância. 

Espera-se que os jogos produzidos sejam utilizados por mediadores das diferentes regiões de 

Santa Catarina, possibilitando um acesso mais interativo ao acervo e conteúdo dos museus por 

parte de crianças e pessoas com deficiência. 

 
Figura 1. Tangram Grafite Cruz e Souza 
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Protótipo do jogo de Tangram do Grafite de Cruz e Souza, mostrando o jogo no encarte, peças avulsas, 

cartaz e carta com informações. 
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