
                                   
          

Página 1 de 2 

 

 

 

 

 

OBJETO INTERATIVO: JOGO E ASSESSIBILIDADE 

 
Ian Mendes Bruscky

1
, Yuri Bastos

1
 Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva

2 

 

 

1 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Artes Visuais CEART/UDESC, PROBIC/UDESC 

     2 Orientadora, Departamento de Artes Visuais CEART/UDESC. cristinaudesc@gmail.com 

  

 

Palavras-chave: Objeto de arte interativo, materiais educativos, jogos, arte digital, Acessibilidade. 

 

Esse resumo compreende as ações desenvolvidas entre agosto de 2017 e julho de 2018, neste 

período o projeto desenvolveu três personagens digitais para a mediação educativa. Na 

continuidade das ações o projeto pretende construir um objeto interativo digital que facilite a 

comunicação entre o usuário do museu e o público. Quando esse projeto foi pensado, no início de 

2015, não se tinha uma definição clara de o que seria esse objeto, fomos construindo-o a partir do 

diálogo e observação sistemática do trabalho desenvolvido pelo setor educativo do museu. 

Assim, na fase de coleta de dados, angariamos material e referência e planejamos o objeto 

interativo, assim como um mascote para o museu. Participaram da observação das atividades a 

bolsista de Iniciação Científica Priscila Fernandes e no desenvolvimento dos personagens digitais 

o bolsista Yuri Bastos. No início de 2018, com a substituição do bolsista de pesquisa realizamos 

uma análise das propostas em curso, ou seja, a ideia até então era produzir uma visita guiada 

interativa ao museu histórico de Santa Catarina, no palácio Cruz e Sousa, situado na praça XV, 

centro de Florianópolis. Buscamos uma visita virtual, acessível a diferentes públicos e que leve 

em consideração as ferramentas de acessibilidade. Um jogo virtual interativo, que possibilite uma 

acessibilidade rápida por meio da internet. 

 O jogo consiste em um tour virtual pelo museu, com um roteiro pré-definido, sendo uma 

seleção de principais objetos, obras e espaços do museu, uma curadoria, feita em conjunto com a 

equipe de museu e com o aporte teórico de Angélico (2010) e Alves e Souza (2001) .  Este jogo 

permitirá o usuário uma outra relação com o espaço do museu, assim como a possibilidade de 

ouvir a narração da mediadora, ler o texto dessa mesma fala, ou até mesmo ver um vídeo da 

tradução em LIBRAS de cada texto narrado é uma possibilidade que se avizinha no futuro, cujo 

foco principal é proporcionar uma acessibilidade que não há até então no museu, uma inclusão do 

publico surdo, que normalmente poderia não aproveitar completamente uma mediação. O jogo se 

coloca como uma experiência a parte, podendo ser aproveitado tanto por pessoas que já 

conhecem o museu, quanto por escolas ou pessoas de longe que porventura não teriam a 

oportunidade de visitá-lo. O público alvo deste objeto interativo é amplo, mas certamente 

contribuirá para a formação estética de crianças e adolescentes, que estão imersos nesse mundo 

digital e, a quem atividades interativas como jogos são bastante atrativas.  
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A etapa atual proporcionou a construção do roteiro da mediação, assim como o re-design das 

mediadoras e do mascote, já criada em outro momento do projeto, para que possam se adequar 

melhor a animação 2D. Após a conclusão desta etapa o projeto fomentará a criação de um 

“sandbox”, que seria uma primeira versão de teste do jogo, com imagens e funções simples para 

ver sua funcionalidade e corrigir possíveis problemas. A partir dai será preparado os materiais 

necessários, as animações das personagens, os diálogos e demais partes gráficas necessárias para 

a produção visual do jogo. Nesta etapa será necessário o aporte de uma equipe interdisciplinar de 

intérpretes profissionais de LIBRAS para a tradução do texto (CEAD/UDESC).  

A etapa de pesquisa desenvolvida contribuiu ampliando a acessibilidade para públicos 

diversos. Assim como, criou diretrizes para ampliar o visual de animação e a interatividade de 

jogos, e para a visita ao museu ser mais atrativa e aproveitada por um público mais jovem 

utilizando as ferramentas propostas por Marques e Carvalho (2013) . Por ser via internet, mais 

pessoas podem ter acesso, incluindo escolas, que podem acessar esse conteúdo do museu em sala 

de aula, assim como pessoas que moram longe ou teriam alguma dificuldade de se locomover até 

o espaço do museu, podem pelo menos ter essa forma de acesso ao conteúdo do museu. 
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