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RESUMO  

O artigo apresenta um trabalho articulado entre ensino, pesquisa e extensão, envolvendo a 
investigação sobre possibilidades de criação de material didático para o ensino de artes 
visuais.  Serão apresentados os fundamentos teóricos que orientam as ações e alguns 
exemplos de exercícios de criação, articulando diferentes contextos de produção e reflexão, 
com o envolvimento de diferentes agentes. Pretende-se, com esse trabalho, contribuir para 
o desenvolvimento de um pensamento crítico sobre esse relevante tema, ainda pouco 
abordado no âmbito da pesquisa e do ensino em artes visuais, considerando-se a 
importância do uso de materiais didáticos para ocorrer aprendizagem.  
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ABSTRACT  

This text presents a work that articulates teaching, research and extension, involving an 
investigation about the possibilities of creating didactics resource to visual arts teaching. It 
presents the theoretical basis that guides the actions and some examples of the exercise of 
creation, articulated with different contexts of production and reflection, involving different 
actors. The aim of this work is to contribute to the development of a critical thought about this 
relevant topic, that is still not enough addressed in the research of visual arts teaching, 
considering the importance of didactics resource in order to promote learning. 
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Introdução 

Não é novidade para nenhum educador que o uso de materiais didáticos 

potencializa a aprendizagem, em qualquer disciplina curricular, de qualquer área de 

conhecimento. Os materiais didáticos envolvem a ludicidade, a interação entre 

sujeitos, a troca de experiências e conhecimentos, o compartilhamento de saberes e 

prazeres, ajudando a criar um ambiente de descontração, que propicia a 

participação e a descoberta, possibilitando efetivamente que o aprendiz torne-se o 

protagonista de seus processos de construção de conhecimento. 

No entanto, não é qualquer material didático que poderá contribuir de forma 

adequada e instigante para a criação de situações de aprendizagem em que o 

aprendiz se sinta envolvido e tenha a oportunidade de intervir criativamente e 

criticamente na produção e transformação de conhecimentos. A questão da 

qualidade, constituição e forma de uso de materiais didáticos é uma problemática 

complexa, que envolve vários aspectos. Um bom material didático precisa 

apresentar alguns atributos que lhe confiram a condição de ser, realmente, um 

agente na aprendizagem. Para desempenhar a função de contribuir neste processo 

não basta apenas que utilize o elemento lúdico. Também não basta que contenha 

informações e dados sobre determinado conjunto de saberes. Uma boa 

apresentação também não é suficiente em si mesma.  

Outro ponto que nos interessa, mais especificamente, nesta reflexão ativa, é a 

criação e o uso de materiais didáticos na disciplina de artes visuais. Entre 

discussões sobre a importância de sua presença nessa disciplina, sobre diferentes 

formas de abordagem pedagógica que perpassaram nossa história e que deixam 

vestígios na contemporaneidade, poderemos encontrar posicionamentos mais e 

menos favoráveis ao seu uso. 

Algumas perguntas que nos orientam são, portanto: como se aprende artes visuais? 

O uso de material didático pode contribuir de que forma nesse processo? Quais são 

as características de um bom material didático para o ensino/aprendizagem de artes 

visuais? 
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A abordagem dessas e de outras questões ligadas à temática abrange ações de 

pesquisa, ensino e extensão, no contexto de um curso de licenciatura em artes visuais. 

O estudo teórico e os exercícios práticos experimentais se produzem na articulação 

entre projetos de pesquisa: “Objetos virtuais de aprendizagem: possibilidades para a 

educação em artes visuais” (2009-2012) e “Criação de objetos de aprendizagem para o 

ensino de artes visuais: processos de construção, uso e avaliação” (2013-atual); o 

projeto de extensão “NOA - Núcleo de criação de objetos de aprendizagem para artes 

visuais” (2012–atual) e as disciplinas do currículo do curso de Licenciatura em Artes 

Visuais do Instituto de Artes da UFRGS: Laboratório de Construção de Material Didático 

e Laboratório de Projetos de Ensino em Artes Visuais I. 

Por abarcar diferentes formas de ação e reflexão, os projetos envolvem diversos 

sujeitos e o diálogo entre diferentes pontos de vista. Exigem aportes teóricos sobre 

algumas questões basilares e demandam a utilização de diferentes saberes. É 

necessário conhecer e pensar sobre processos de aprendizagem em geral, sobre 

aprendizagem em artes visuais e sobre questões que dizem respeito, 

concretamente, à construção de materiais didáticos, com e sem uso de tecnologias 

digitais. 

Materiais didáticos como objetos propositores 

Um conceito apontado por Miriam Celeste Martins, com um grupo de pesquisa sobre 

mediação cultural e curadoria educativa, tornou-se norteador de todo o trabalho, na 

medida em que transpõe a ideia de proposição artística para o contexto da 

educação em arte, trazendo outro modo de olhar e conceber o que tradicionalmente 

se convencionou chamar de material didático. Trata-se de pensar o material didático 

como Objeto Propositor. 

O que seria um objeto propositor? O grupo de pesquisa de Miriam Celeste Martins 

buscou em Lygia Clark a inspiração para criar este modo de nomear materiais a 

serem utilizados em situações de aprendizagem para propor uma experiência de 

contato com alguns elementos de aprendizagem e com outros sujeitos na 

elaboração de pensamentos e ações em/sobre/com artes visuais. E também no 
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diálogo das artes visuais com outras disciplinas e questões que perpassam todo o 

campo da educação, entendendo-se a arte como manifestação cultural.  

Lygia Clark, nos anos 70, passou a nomear-se como propositora e não mais como 

artista. Passou a conceber o seu trabalho como um convite à participação do 

público, que deixou de ser apenas contemplador. Seus objetos relacionais e outras 

proposições passaram a compartilhar o espaço com os participantes, que também 

se tornavam autores do trabalho. Seus objetos e propostas de experiências a serem 

vividas abriram caminho a outro modo de fazer e pensar o trabalho artístico. A obra 

passou a ser um acontecimento em que o acaso se faz presente e em que a 

experiência é a própria obra. E surgiu o conceito de objeto propositor para designar 

os objetos motivadores dessas experiências. 

O conceito de objeto propositor foi apropriado pelos pesquisadores do grupo de 

Miriam Celeste Martins, sendo entendido como “suporte, aberto e múltiplo, para o 

desafio de promover encontros significativos com a arte e a cultura” (MARTINS, 

2005, p.94). Os objetos propositores são entendidos como elementos de mediação 

entre sujeitos e produções da arte e da cultura visual, propiciando a experiência 

estética, a intervenção ativa na construção de pensamento, o posicionamento crítico 

e o desenvolvimento da imaginação, da fantasia e da capacidade de perceber e 

interpretar imagens, fatos e fenômenos diversos. 

Em nosso trabalho buscamos também compreender o conceito de material didático, 

de forma a relacioná-lo com a ideia de objeto propositor e com a intenção de 

alavancar nossas ações e experiências de criação. Não é muito comum encontrar 

um conceito de material didático aproximado à ideia de proposição. Os autores que 

tratam da questão do material didático, de maneira geral, apontam para ideias 

bastante abertas, tal como “qualquer coisa que ajude para facilitar a aprendizagem” 

de algum conhecimento (TOMLINSON, 2004, apud VILAÇA, 2009, p.4). Uma outra 

definição encontrada é: “qualquer coisa empregada por professores e alunos para 

facilitar a aprendizagem” (SALAS, 2004, apud VILAÇA, 2009, p.5). 

Essas duas definições são extremamente abertas, não dando indicativos de 

diferenças entre tipos diversos de materiais e nem do nível de envolvimento de 
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professor e de alunos. E nem de quais seriam as funções específicas de um material 

didático. 

Outra definição, bem mais abrangente, encontrada num artigo que discute o 

significado e papel atribuído aos materiais didáticos pelos PCN Arte (Parâmetros 

Curriculares Nacionais da disciplina de Arte) para séries finais do Ensino 

Fundamental, diz o seguinte:  

Os materiais didáticos, em geral, cumprem a função básica e 
essencial de mediação no processo de ensino e aprendizagem, 
constituem-se em meio e instrumento através do qual o conhecimento 
é organizado, estruturado e apresentado pelo professor ao aluno. Esta 
função geral [...] se desmembra em diversas funções específicas: 
inovadora, motivadora, estruturadora da realidade que é apresentada, 
configuradora da relação do aluno com o conteúdo, controladora dos 
conteúdos a ensinar, solicitadora de ação, comunicativa, formativa ou 
estritamente didática [...]. (PARCERISA ARAN, 1999 apud TROJAN e 
RODRÍGUEZ, 2008, p.55) 

Nesta maneira de entender material didático é feita alusão à sua função de 

mediação e de organizar conhecimentos, bem como ao caráter desejado de 

instrumento de comunicação e provocador de ações por parte do aprendiz.  São 

questões que dialogam com o conceito de objeto propositor. Além de conceituar de 

maneira mais reflexiva o que é um material didático, o artigo traz algumas 

considerações sobre a qualidade e sobre a necessidade de produzir e avaliar 

materiais específicos para a área de artes.  

Não se encontram nas escolas e sistemas de educação, e até mesmo no mercado, 

muitos materiais didáticos disponíveis para o uso de professores e alunos – em 

especial na área de artes. O material mais comumente mencionado quando se 

aborda a questão é o livro didático. Além do livro, os PCN mencionam textos 

impressos, imagens, fotografias, revistas, boletins, enciclopédias e outros. Também 

mencionam o uso de recursos tecnológicos, como televisão, vídeo, computador e 

internet, através dos quais se pode ter acesso a materiais didáticos elaborados para 

uso nestes suportes. Os PCN não estimulam a criação de materiais pelo próprio 

professor, adequados à sua realidade e nem fazem referência à existência de 

materiais mais próximos da ideia de jogo, por exemplo. 
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Embora este tema esteja presente no contexto educacional, em geral, há muito 

tempo, de fato não se encontram muitas pesquisas, referências e presença de 

material didático para a disciplina de artes visuais. É mais comum encontrar material 

e ver o seu uso em outras disciplinas e com níveis de Educação Infantil e primeira 

etapa do Ensino Fundamental. Por quê? Por que, de maneira geral, material didático 

se restringe à textos impressos, imagens impressas, vídeos, apresentações de 

slides e coisas que o professor somente “mostra” aos alunos? 

Parece que as atividades mais ligadas a um fazer lúdico - que envolvem o brincar, o 

jogar – ficam reservadas, na maior parte, para as crianças pequenas, como se 

crianças maiores, jovens, adultos e até mesmo idosos não gostassem ou não 

vissem mais sentido neste tipo de atividade. 

Nos interessamos pelo estudo e produção de um certo tipo de material didático que 

seja propositor da interação, da participação, que possa ser manipulado e articulado 

pelo aprendiz e que estimule o pensamento, a discussão, a ação, a criação, a 

imaginação. Queremos propor materiais que sejam não apenas “mostrados” pelo 

professor, mas que possam ser manipulados pelos aprendizes, que circulem pelas 

suas mãos ou até que envolvam seus corpos, que se desdobrem no espaço e sejam 

utilizados para realizar ações e mover pensamentos e ideias. 

O material didático como objeto propositor se insere no contexto de uma nova 

relação professor/aluno, aluno/aluno, aluno/conhecimento, professor/conhecimento, 

aluno/espaço, professor/espaço... Exige de cada um envolvimento direto e, 

sobretudo, ação. Todos serão responsáveis pelo que vai sendo produzido na 

interação. E o material didático é pensado como um recurso que facilita esse 

processo. 

Como deveria ser um bom material didático? 

Um material didático ou objeto propositor que sirva como recurso que provoque a 

ação, participação e adesão ativa no processo de construção de conhecimento 

precisa ter alguns atributos. Precisa ser elaborado com a intenção de provocar tudo 

isso. É necessário que o educador realize estudos, pense em alternativas, teste 
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modos de fazer e usar materiais elaborados com propósitos específicos, ligados às 

questões de estudo e pesquisa de tópicos interessantes e necessários para a 

aprendizagem. 

Cada educador, em seu contexto de trabalho terá necessidades ligadas a esse 

contexto e aos aprendizes com quem trabalha. Cada situação exige um olhar focado 

na realidade vivida. Nos projetos aqui mencionados realizamos exercícios de criação 

de alguns materiais levando em conta nosso conhecimento de algumas realidades 

específicas. E conjeturamos sobre possibilidades de produção que possam ser úteis 

em mais de um contexto, em que sejam sentidas as mesmas necessidades. Ou que 

possam ser adaptadas conforme cada realidade e necessidade. 

Buscamos em alguns estudos a noção de características importantes para a 

elaboração de materiais atrativos, instigantes e propositores, pensando na disciplina 

de artes visuais. Conforme Loyola  

O material didático para a Arte deve ser instigante e despertar a 
curiosidade dos alunos, deve tocá-los esteticamente, no sentido de 
provocar estímulos e interesse em saber do que se trata, do que é 
feito, da possibilidade de experimentá-lo e compreendê-lo etc. 
(LOYOLA, 2010, p. 1) 

O autor discorre sobre a importância de os materiais apresentarem os conceitos, 

conteúdos e procedimentos ligados à produção contemporânea, à cultura visual, às 

experiências de vida do aluno e que permitam compreender diversos modos de 

produzir e pensar arte, de diversos contextos e tempos. E o desejável é que cada 

material seja pensado e construído de acordo com aquilo que estará presente como 

conteúdo, como ideia sobre arte ou cultura, como questão problemática a ser 

desvendada.  

Se o professor vai pensar material didático para uma aula ou projeto 
sobre uma obra do artista Hélio Oiticica, por exemplo, na qual o 
artista propõe experiências sensoriais ou de uso da cor com intenção 
de intervenção no espaço e no ambiente não será, provavelmente, 
apenas a apresentação de imagens no livro impresso que provocará 
nos alunos o desejo de “mergulho” nas proposições estéticas do 
artista. É preciso ir além e pensar e abordar o espaço. (LOYOLA, 
2010, p.2) 
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A concepção do material didático estará vinculada a uma concepção de ensino de 

arte. Na contemporaneidade entende-se que o conhecimento em arte se constrói a 

partir da articulação de alguns eixos, a saber: a produção, a apreciação e a 

contextualização, minimamente – conforme as contribuições de Ana Mae Barbosa, 

inicialmente, no Brasil, desde os anos 80. E também abordará produções da cultura 

visual e da vivência cotidiana. Poderá estar relacionado a outros conteúdos, 

articulando saberes de distintos campos do conhecimento. Vivemos num contexto 

em que cada vez mais nos damos conta de que é preciso que a escola trabalhe 

interdisciplinarmente. Enfim, a produção de materiais refletirá as concepções sobre 

educação e sobre educação em arte que o fundamentam. 

Além de pensar em materiais físicos é importante conhecer e elaborar materiais com 

uso de tecnologias digitais e acessíveis através da internet. Esse tipo de material 

didático é designado pelo conceito de Objeto de Aprendizagem. São recursos que 

se aproximam da condição atual de inserção ampla das tecnologias digitais, 

sobretudo no cotidiano do aluno. O uso desses meios poderá ser uma forma 

bastante eficaz de instigar o aluno, pois permitem cada vez mais interatividade e 

interação com recursos que podem proporcionar contato direto com realidades 

concretas muito distantes. O uso da internet potencializa as possibilidades de 

conhecer e relacionar-se com uma gama imensa de conhecimentos, nunca antes tão 

acessíveis. E a criação de redes de conhecimentos. 

Alguns aspectos apontados por Trojan e Rodríguez, a serem considerados para a 

produção de materiais impressos, mas que também podem nortear a produção de 

objetos de aprendizagem digitais, e que dizem respeito a questões pedagógicas, 

técnicas e funcionais, são: qualidade gráfica, diagramação e composição, rigor 

científico e clareza nos conceitos, diversidade e abrangência de conceitos e formas 

de produção artística, a proposição de atividade – ações por parte do aprendiz e a 

necessidade de apresentar fontes de referência para pesquisa (TROJAN e 

RODRÍGUEZ, 2008, p.15). 

Consideramos que cada material deverá ser elaborado a partir de um projeto que 

preveja como se constituirá cada um de seus componentes e elementos presentes, 
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destacando-se que deverá atender necessidades de aprender determinados 

conhecimentos, adequadamente a cada nível de aprendizagem. Porém ressaltamos 

que é possível que cada professor crie materiais, com ou sem uso de tecnologias, 

com recursos muito simples e acessíveis, encontrando soluções a partir do uso 

daquilo que está a seu alcance. Basta ter a vontade e investir parte de seu tempo, a 

longo prazo, na criação desses objetos e na pesquisa sobre materiais já existentes. 

Enxergamos esse trabalho como trabalho poético, ato de criação, importante para 

ampliar as possibilidades de estimular a ação poética de quem vai utilizá-los. 

A utilização de objetos propositores está vinculada à ideia de aprendizagem ativa e 

significativa, fundamentada nas contribuições teóricas de Jean Piaget, Lev Vygotsky, 

Henry Wallon e David Paul Ausubel, que reportam a importância da experimentação 

e da ação no processo de aprendizagem, em que os materiais terão o papel de criar 

condições para que aconteça a construção de conhecimento por parte do aprendiz. 

Para que alguém construa conhecimento sobre determinado assunto, é necessário 

que existam conexões com conhecimentos anteriores e que este tema ou problema 

tenha significado atual. É necessário haver a necessidade de aprender e o 

envolvimento afetivo com todo o processo.  

A construção de conhecimento se dá na interação com o outro e com o meio, com a 

cultura. Implica em transformação e atuação sobre os saberes. A aprendizagem é 

um processo ativo, em que a estrutura cognitiva do sujeito estará em constante 

reajuste, de maneira criativa. O sujeito atua sobre o conhecimento, não apenas o 

“adquire”. Ele o transforma e lhe atribui significado. Tanto o conteúdo quanto o 

processo de aprender podem ser significativos. O uso de um objeto propositor pode 

tornar mais significativo o processo de aprender conteúdos também significativos. 

Concorrendo neste sentido, o aspecto lúdico é importante contribuição para provocar 

a atividade com significado e com envolvimento da afetividade. O termo lúdico vem 

do latim e adquiriu diversos significados no decorrer da história e para diferentes 

culturas, até chegarmos ao entendimento que temos hoje, em nossa língua.  

Segundo Huizinga (2005), etimologicamente a palavra ludus, que 
provem de ludere, era utilizada no latim para designar os jogos 

infantis, recreação, competições, representações litúrgicas e teatrais 
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e jogos de azar. O termo ludi, plural de ludus, abrange também os 
jogos públicos. Nas línguas que nasceram do latim o termo ludus foi 
substituído por derivados do termo jucus, de acordo com Huizinga 
(2005, p. 42)“. É o caso do francês jeu, jouer, do italiano gioco, 
giocare, do espanhol juego, jugar, do português jogo, jogar [...]”. A 
palavra jucus em latim clássico não está ligada a jogar e sim a fazer 

humor, mas nessas línguas seu significado foi ampliado para o jogo 
em geral. (SOUZA, 2011, p.16) 

Huizinga entende o jogo não somente como parte da cultura, mas como aquilo que a 

fundamenta. Para ele, antes do Homo Faber e do Homo Sapiens existiu o Homo 

Ludens. O jogo é forma de pensamento, distinta de todas as outras formas. De 

acordo com o autor, uma das mais importantes referências para esta questão, o jogo 

não é exatamente definível, mas caracterizável, sendo algumas das principais 

características: aliar realidade e imaginação, romper com a lógica do cotidiano, 

provocar o prazer, ser espaço privilegiado de simbolização, compreender ordem, 

tensão, movimento, mudança, ritmo, entusiasmo. O jogo faz parte de qualquer 

cultura e é importante em qualquer idade. Na vida adulta aparece em práticas como 

cerimônias, festas, rituais, atividades profissionais e desafios de todo tipo 

(MARTINS, 2005, p.96,97). 

Vários autores destacam, na atualidade, a importância do brincar na aprendizagem. 

Quando se brinca, se aprende. Quando se joga, se aprende. Piaget e Vygotsky já 

apontavam para a função do jogar no aprender. Na escola, a partir de determinado 

momento, em que se considera necessário trabalhar “coisas sérias”, como ler e 

escrever, o jogo e a brincadeira vão sendo deixados de lado, deixando-se também 

de aproveitar o potencial dessa atividade e tirando o prazer proporcionado por ela do 

cotidiano escolar.  

Também podemos pensar na relação que existe entre a atividade de jogar/brincar e 

o ato criativo. Na proposição de manifestações artísticas está presente o aspecto 

lúdico, a capacidade e necessidade do ser humano em utilizar esta energia para 

criar. No entanto não nos alongaremos aqui a discutir este aspecto. 

Interessa-nos pensar na proposição de objetos de aprendizagem que utilizem a 

ludicidade como motor de aprendizagem. Que aproveitem esta característica do jogo 

de trazer mais prazer para as situações de aprendizagem. Que possibilitem a inter-
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relação entre sujeitos em atividade, mobilizados em função de interesses e 

necessidades comuns. É possível criar materiais didáticos ou objetos propositores 

que se aproximem muito da ideia de jogo ou pelo menos da dinâmica presente em 

jogos de entretenimento – que nunca são entretenimento puro apenas.  

Experiências de criação de materiais didáticos / objetos propositores 

Apresentamos, a seguir, alguns resultados de experiências de criação de objetos 

propositores, com e sem uso de tecnologias digitais, elaborados em contextos de 

pesquisa, ensino e extensão, como já mencionado. Os projetos estão interligados, 

retroalimentando-se e engajando diversos sujeitos. 

No projeto de pesquisa “Objetos Virtuais de Aprendizagem: Possibilidades para a 

Educação em Artes Visuais” (2009-2012), foi produzido e experimentado um objeto 

de aprendizagem intitulado Corpo, impressões e outros registros (Fig.1). O tema da 

pesquisa foi a possibilidade de criação e utilização de objetos de aprendizagem na 

disciplina de Artes Visuais, em condições reais de operacionalização de recursos 

tecnológicos e digitais no contexto escolar da rede pública. A partir da proposição de 

investigar possibilidades para a presença e formas de utilização de objetos de 

aprendizagem na educação em artes visuais abordou questões mais amplas da 

aprendizagem em arte e da utilização de tecnologias e novos meios no ensino de 

artes visuais.  

O objeto criado foi elaborado utilizando o software Flash CS5.5 e a linguagem Action 

Script 3.0, necessitando apenas do sistema operacional Windows e instalação de 

um programa gratuito (Adobe Flash Player). Esta apresentação em Flash foi 

distribuída às três escolas públicas que participaram da pesquisa, como um 

aplicativo executável, em CD ou DVD.  
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Tela Inicial do Objeto de Aprendizagem criado. 

O objeto apresentou o tema, definido a partir do interesse das escolas participantes, 

em três módulos principais de navegação: corpo como matriz, corpo como objeto e 

corpo como suporte. Cada módulo apresenta textos e imagens de obras de artistas 

e períodos diversos, incluindo imagens da cultura visual, como manifestações em 

tatuagem. Cada módulo contém, também, sugestões de experimentos, a serem 

feitos na escola ou em outro ambiente, inclusive em casa, pelo aprendiz, em grupo 

ou sozinho. Há também um glossário e a parte de créditos do material. O material 

inclui também um módulo mais interativo, com jogos que trazem imagens e 

informações oferecidas nos três módulos principais. 

A avaliação da utilização do objeto e seus efeitos sobre a aprendizagem, em 

projetos realizados pelos professores a partir da proposta, foi realizada através de 

observações, entrevistas com o professor, resposta a questionário, por escrito, de 

avaliação do professor e dos alunos participantes. O objeto de aprendizagem foi 

considerado um bom material de estudo do tema proposto, sendo apontado que 

permite a abordagem de diversas questões. Professores e estudantes relataram que 

o material auxiliou na aprendizagem, sendo um recurso que interessou e motivou a 

investigação e a criação artística. 

O projeto de pesquisa atual, intitulado “Criação de objetos de aprendizagem para o 

ensino de artes visuais: processos de construção, uso e avaliação”, dá continuidade 

à investigação sobre o tema, sendo estratégia de produção a criação do NOA – 

Núcleo de criação de objetos de aprendizagem para artes visuais. Este projeto de 
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extensão agrega estudantes da graduação, da Licenciatura em Artes Visuais, que 

cursaram ou cursando a disciplina de Laboratório de Construção de Material 

Didático ou Laboratório de Projetos de Ensino em Artes Visuais I, além de outros 

interessados, como professores de artes visuais e estudantes de Pós-graduação. 

Os objetivos do NOA são: promover a reflexão sobre processos de educação em 

artes visuais, intermediados por objetos de aprendizagem, estimulando a pesquisa e 

a produção/criação de materiais pedagógicos para o ensino de artes visuais; criar 

um espaço para pesquisa e produção de objetos de aprendizagem e materiais 

didáticos; refletir sobre o conceito e formas de operar com objetos de aprendizagem; 

contribuir na formação de professores e educadores, promovendo ações concretas 

para pesquisa e criação de objetos de aprendizagem; promover o estudo de 

recursos que auxiliem na produção de materiais didáticos, com e sem uso de 

tecnologias. 

 

CuboEncaixa – jogo de manipulação tridimensional. 

Autor: José Sílvio Amaral Camargo, 2013–2014 

 

Um dos materiais criados no Núcleo é o CuboEncaixa (Fig.2), que é um jogo de 

manipulação tridimensional, tipo quebra-cabeça. A obra de Victor Vasarely foi a 

motivação para essa construção. O jogo se desdobra em vários cubos, que se 

encaixam, revestidos a partir de módulos combinatórios que possibilitam o encaixe-

desencaixe e a criação de um conjunto múltiplo, que gera múltiplas possibilidades 

combinatórias e a exploração da aleatoridade dos padrões, a ideia de unidade e 
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conjunto, entre outras questões da repetição e reprodutibilidade. A ideia original do 

CuboEncaixa é de José Sílvio Amaral Camargo, estudante da Licenciatura, que 

aborda a criação deste objeto em seu Trabalho de Conclusão de Curso, em 

desenvolvimento atualmente, e que utilizou o objeto em seu estágio de docência, 

realizado em 2014. 

Outro jogo desenvolvido no NOA nasceu de um projeto em conjunto com o MACRS 

(Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul), a partir das obras do 

acervo. É o jogo Conhecendo o acervo do MACRS (Fig.3). Trata-se de um jogo de 

cartas que apresenta algumas obras que fazem parte do acervo do museu, através 

de cartas com imagem fotográfica, ficha técnica e algumas informações sobre cada 

trabalho artístico. Dentre as obras do acervo do MACRS foram privilegiadas 

produções de artistas que nasceram ou viveram/vivem e trabalharam/trabalham no 

Rio Grande do Sul. As cartas são divididas em oito categorias: desenho, pintura, 

escultura, gravura, fotografia, vídeo, objeto e apropriação, instalação e intervenção. 

 

Jogo Conhecendo o acervo do MACRS em experimentação numa  
aula da disciplina Laboratório de Construção de Material Didático, em 2015. 

  

O principal objetivo do jogo é difundir e tornar mais conhecidas algumas das obras 

do acervo desse importante museu de nosso estado, proporcionando momentos de 

apreciação e reflexão sobre arte contemporânea. Acompanham as imagens, cartas 

com perguntas e afirmações que pretendem estimular o diálogo e o pensamento 
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sobre as produções artísticas apresentadas. O jogo de cartas pode ser jogado de 

várias maneiras, inclusive inventadas por quem vai jogar.  

Na disciplina de Laboratório de Construção de Material Didático os estudantes 

produzem objetos propositores com e sem uso de tecnologia digital, sendo que os 

mesmos são utilizados em aulas experimentais, com a turma. A produção é 

sustentada pela reflexão teórica sobre as questões apresentadas neste artigo, entre 

outras, e que fazem parte da pesquisa em desenvolvimento. A cada ano vários 

materiais são criados e experimentados, sendo discutida a sua forma de 

apresentação, de uso e como trabalham as questões da arte e da cultura visual. Os 

alunos são motivados a construir seus próprios materiais, e encorajados a pensar 

em possibilidades de tornar as aulas mais participativas e os aprendizes também 

mais estimulados para aprender. 

 

Material didático com roupas não usuais, criadas por estudante de graduação propositora, para 
serem experimentadas, vestidas pelos participantes. A experiência é antecedida com um jogo de 

perguntas instigantes, apresentadas através de fichas trabalhadas também com costuras.  
Autora: Diane Sbardelotto, 2014 

 

Além das produções experimentais realizadas em aula, estudantes de graduação 

participam do projeto de pesquisa como bolsistas de Iniciação Científica, com 

projetos próprios de produção de objetos de aprendizagem e alguns realizam seu 

Trabalho de Conclusão de Curso também valendo-se desse trabalho.  

Conclusão 

A produção de material didático para artes visuais é um campo ainda pouco 

explorado e aberto à pesquisa e à experimentação. Muito há a ser feito. E é 
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necessário um trabalho de investigação que inclua estudantes em formação nos 

cursos de Licenciatura em Artes Visuais. É preciso estimular estudantes e 

professores a refletirem sobre formas de produção e uso desses materiais em nossa 

área de estudos, concebidos como objetos propositores e elaborados como forma 

de atuação poética propositora.  
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