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Resumo: 

O Projeto Incorporais é uma plataforma multimídia para produzir e veicular histórias 

interativas para articular conhecimentos de forma interdisciplinar que resultem em produção 

crítica e criativa, contribuindo para a construção de competências. Consiste de Técnicas 

Narrativas Interativas (TNI), inspiradas em role-playing games (RPG), associadas ao Design 

Poético, método projetual em que a configuração de objetos, no seu sentido mais amplo, traz 

uma refiguração do sujeito. Em 2008 realizamos oficinas de qualificação para professores e 

aplicações para alunos em colégio de Ensino Médio no Rio de Janeiro. Os resultados 

obtiveram excelente aceitação, porém sugeriram um redesenho do sistema de regras da TNI e 

da estrutura das oficinas, justificando, em 2010, a organização da plataforma no Kit 

Incorporais, composto de livros impressos, DVDs com entrevistas, arquivos para impressão e 

acesso ao Moodle, para ser distribuído aos professores e às bibliotecas escolares, de modo a 

facilitar o entendimento e a autonomia na aplicação. 

 

O Projeto Incorporais 

O Projeto Incorporais é uma plataforma multimídia para produzir e veicular histórias 

interativas com o objetivo de articular conhecimentos de forma interdisciplinar que resultem 

em produção crítica e criativa, contribuindo para a construção de competências em diferentes 

saberes. Consiste de Técnicas Narrativas Interativas (TNI), inspiradas em role-playing games 

(RPG) de mesa, fundamentadas na pedagogia da autonomia de Paulo Freire (1996), na 

pedagogia da autoria de Carmen Moreira Neves (2005) e nas técnicas de Flexible Learning 

(2007), associadas ao Design Poético, um método projetual em que a configuração de objetos, 

no seu sentido mais amplo que inclui intangíveis em suporte digital, traz uma refiguração do 

sujeito, conforme postulado no processo mimético de Paul Ricoeur (1983) e na semiologia de 

Roland Barthes.  



A trama da narrativa em uma sessão de TNI é alterada de acordo com as ações das 

personagens, estimulando a criatividade e autonomia dos participantes, cabendo a um 

coordenador, chamado de Narrador, a interpretação das demais personagens, a coordenação 

das ações e os ajustes narrativos. Este tipo de narrativa interativa, que é um “Jogo de 

Representação”, é mais conhecida pelo seu nome em inglês Role-Playing Game (RPG), a TNI 

foi sistematizada a partir das experiências de aplicação do RPG como ferramenta didática. 

(KLIMICK, 2006). 

A relação entre interatividade e narrativa pode ser entendida fazendo-se uma analogia com os 

três níveis de abertura da obra de arte propostos por Júlio Plaza em seu artigo "Arte e 

Interatividade: Autor-Obra-Recepção" (PLAZA, 2003). 

O primeiro nível de abertura da obra é aquele que permite diversas interpretações por parte do 

leitor ou receptor da narrativa. Por exemplo, no romance “Dom Casmurro”, de Machado de 

Assis, a personagem Capitu traiu ou não o seu marido Bentinho? A decisão fica por conta do 

leitor. Por vezes histórias são explicitamente trabalhadas nesse sentido pelos autores que 

propõe assim um jogo narrativo a seus leitores.  

 

No segundo nível de abertura proposto por Plaza, o público pode fazer intervenções na obra, 

mas sem alterar suas características estruturais, o que ele exemplifica com as esculturas de 

Lígia Clark e os parangolés de Hélio Oiticia. Nas histórias interativas, este conceito pode ser 

exemplificado nas aventuras-solo ou livros-jogos, onde o leitor pode escolher dentre 

alternativas propostas para a trama, porém, já pré-definidas pelo autor. Conforme lê a história, 

o leitor-jogador simultaneamente a joga, escolhendo opções para o desenrolar da mesma, mas 

sem poder criar opções. Normalmente, as passagens são numeradas. Por exemplo: 
22 
Você está fugindo dos bandidos quando chega a uma pinguela que não lhe parece muito confiável, 
dezenas de metros abaixo há um rio caudaloso. O penhasco é rochoso, ao redor há um mato alto. Você 
ouve os bandidos se aproximando. 
 
  Se quiser tentar atravessar a pinguela, vá para 45 
  Se quiser enfrentar os bandidos, vá para 7 
 

Como vemos, o leitor jogador pode escolher opções diferentes para o desenrolar da história, 

mas não poderia criar opções, como, por exemplo, tentar se esconder dos bandidos no mato. 

Outro exemplo de narrativa desse tipo são os programas de TV em que o público pode, por 

votação, escolher qual ação a ser seguida pelo protagonista dentre um leque de opções, 



alterando o desfecho da história. Um exemplo relativamente recente da TV brasileira era o 

programa “Você decide”. 

 

No terceiro nível de abertura proposto por Plaza, o leitor pode fazer alterações estruturais na 

obra, criando opções e alterando o enredo a seu critério. Plaza identifica este nível de abertura 

principalmente para a mídia digital. "Nas artes da interatividade, portanto, o destinatário 

potencial torna-se co-autor e as obras tornam-se um campo aberto a múltiplas possibilidades e 

susceptíveis de desenvolvimentos imprevistos em uma co-produção de sentidos.” (Plaza, 

2003: 22).  

Nas histórias interativas, esta abertura pode ser identificada na prática das sessões de Role-

Playing Game (RPG), onde a ambientação trazida no livro de RPG é retrabalhada pelo 

"mestre" e jogadores em histórias criadas coletivamente num jogo interativo entre os 

participantes, a obra impressa e referências extratextuais. O RPG é uma forma de narrativa 

que se diferencia das narrativas lineares tradicionais tendo surgido nos EUA em 1974, a partir 

dos jogos de guerra que simulavam batalhas em tabuleiros, o primeiro cenário usado e o mais 

popular é a chamada “fantasia medieval”, inspirada na obra “Senhor dos Anéis” de JRR 

Tolkien. Em sua fase atual, há uma grande diversidade de cenários (fantasia; terror; histórico; 

aventura etc.) e o RPG passou a ser aplicado para outros fins além do entretenimento como 

educação, terapia etc. 

No RPG, os praticantes criam suas personagens que participam de histórias parcialmente 

contadas por um Mestre do Jogo (também chamado de Narrador). No livro (ou qualquer que 

seja o suporte) de RPG se encontra parcialmente descrito um cenário, no qual se passarão as 

histórias. As personagens criadas pelos “jogadores” e pelo Mestre serão coerentes com o 

cenário: bandeirantes e índios num cenário de Brasil colonial; cavaleiros num cenário de 

Europa Medieval, etc. A história começa a ser contada pelo Mestre, mas os “jogadores” são 

livres para decidir o que suas personagens falam e fazem na história. Assim, os rumos da 

história são freqüentemente alterados pelas ações das personagens, sendo na verdade uma 

história contada em conjunto pelo Narrador e “jogadores”. É papel do Narrador preparar o 

enredo, representar as demais personagens e coordenar as ações durante a prática de RPG. 

Narrador e jogadores representam as ações de suas personagens descrevendo-as e enunciam 

suas falas de modo direto ou indireto. As dúvidas sobre os resultados das ações das 

personagens dos jogadores, quando há possibilidade de falha ou sucesso parcial, são 

resolvidas pelo sistema de regras.  



O termo “jogo”, no contexto do RPG, não se refere à disputa, mas à interação, ao próprio ato 

de representar uma personagem. Os participantes de uma sessão de RPG, narrador e 

"jogadores" cooperam entre si em vez de competir, sendo este um dos principais motivos do 

termo "jogo" ser questionado por profissionais de RPG em relação à sua prática. Lembremos 

que a palavra play em inglês tem entre seus significados "jogar", "interpretar" e "brincar", 

permitindo um "jogo de sentido" de difícil tradução para o português. 

Os RPGs possuem variações. O mais tradicional é o “RPG lápis, papel” ou “RPG de mesa”, 

em que os jogadores e narrador sentam-se ao redor de uma mesa, com suas personagens 

descritas em fichas de papel e usam dados para simular as chances de serem bem sucedidos 

ou não numa ação. Outra opção são os chamados “Live-Actions” que se assemelham a um 

teatro de improviso. Neste caso, os jogadores se caracterizam como suas personagens e 

encenam as ações que pretendem realizar. No meio virtual existem duas variações: o “play by 

e-mail” em que os participantes trocam mensagens em tempo real usando softwares como 

Skype ou MSN, ou trocam e-mails, em ambos os casos os testes de sucesso nas ações são 

feitos pelo Narrador; a outra opção são os MMORPG, Massive Multiplayer Online RPG, em 

que os jogadores interpretam personagens num cenário virtual. A maioria dos chamados 

RPGs eletrônicos são videogames em que os jogadores criam personagens que devem 

enfrentar desafios, passando por um roteiro pré-determinado, para alcançar a vitória final. As 

personagens vão se tornando mais poderosas conforme vencem os desafios. Os cenários são 

normalmente inspirados na Idade Média ocidental ou em livros de fantasia como “O Senhor 

dos Anéis”. Muitos jogadores e pesquisadores de RPG não consideram muitos dos jogos 

feitos para videogame e computador como "RPGs reais". Pela falta de liberdade em 

comparação aos jogos "de mesa", esses jogadores afirmam que esses jogos eletrônicos seriam 

na verdade jogos de aventura com elementos de RPG. Ou sejam, estariam no segundo nível 

de abertura narrativa, portanto mais próximos das aventuras-solo ou livros-jogos do que dos 

RPGs. 

 

No Projeto Incorporais, a concepção e produção dos suportes baseiam-se no método 

denominado Design Poético, desenvolvido em uma das pesquisas de doutorado que originou 

este projeto (BETTOCCHI, 2006). Este método de trabalho projetual parte da definição de 

Design segundo o ponto de vista humanístico, que pode ter diversas finalidades, mas que tem 

uma intenção específica: a de questionar. Ou seja, uma maneira de configurar objetos que 

promove uma refiguração do sujeito e da sua realidade (RICOEUR, 1983). 



Roland Barthes (1977, 1999) fala de uma "responsabilidade da forma" no processo de 

significação: certas preferências históricas sobre a maneira como se profere uma mensagem, 

não sobre a mensagem em si. Se de início estas preferências são importantes para constituir e 

caracterizar um repertório, chega uma hora em que elas se esvaziam, sobretudo quando se 

perdem suas referências. O que era antes parte de um contexto histórico torna-se 

"inquestionavelmente natural", não aquele natural "orgânico e fluido", mas aquele, que, 

também remetendo à natureza, cristaliza e endurece. Assim, a forma que vira fôrma fecha as 

"janelas" e "links" do código. Limita suas possibilidades e imprevisibilidades. Mas é pela 

própria forma que se pode reabrir as janelas, "trapaceando a linguagem". Assim, a abertura 

pode permitir novos significados, que segundo Roland Barthes (2002), consiste na escritura, 

ou em um fazer poético no sentido aristotélico de recriação, como propõem Paul Ricoeur 

(1983) e Julio Plaza (1987) e o próprio Barthes (1967) na sua atividade estruturalista. 

Apresenta-se, então, uma proposta de método de concepção poética de uma obra aberta que se 

permita associações sígnicas de caráter crítico e questionador, como propõe Barthes, tanto na 

sua construção quanto na sua fruição. 

 

O Projeto Incorporais se manifesta em dois tipos de suporte: impresso e digital. Neste projeto 

tanto o Livro do Mestre quanto os cenários são veiculado em livros projetados para serem 

impressos em gráfica digital, encadernados com colchetes, permitindo alterações na ordem 

das folhas, inserções e retiradas de material a critério de cada interator. A diagramação 

pressupõe espaços vazios e incentivos à participação dos usuários, convidando-os a 

preencherem estes espaços com seus próprios textos. Os suportes digitais virtuais são os 

espaços do jogo e de seus cenários na internet, que atuam como canal de comunicação com os 

interatores e de veiculação das inserções destes nos cenários, as quais poderão ser 

incorporadas às futuras edições dos suportes impressos. Durante a dinâmica de uma sessão de 

Incorporais, a produção dos participantes é incorporada aos suportes, resultando em obra 

aberta e contínua construção de conhecimento. 

 

Em 2008 a plataforma Incorporais foi experimentada por meio de uma oficina de capacitação 

com docentes do Ensino Médio do Colégio Estadual Vicente Januzzi, no Rio de Janeiro, para 

que pudessem aplicá-la com seus alunos. A partir de entrevistas prévias com os docentes, 

tomamos por base um dos temas do programa Parâmetros Curriculares Nacionais do Brasil e 

uma obra da literatura brasileira para se criar o cenário das narrativas. As oficinas de 

qualificação incluíram aulas teóricas, sessões de TNI, avaliação da produção dos docentes e 



acompanhamento dos projetos que realizaram com os alunos. Apesar das dificuldades 

enfrentadas, os professores conseguiram realizar alguns projetos com seus alunos, desde uma 

sessão de RPG de mesa para trabalhar conceitos de História e Geografia Social, a formas 

intermediárias de narrativas participativas para estimular a produção crítica e criativa em 

português escrito e oral. Os projetos realizados obtiveram excelente aceitação pelos alunos, 

Dos 58 alunos entrevistados, apenas 1 (hum) não gostou da experiência. Além disso, os 

alunos mostraram o desejo de repetirem a TNI e que a experiência fosse expandida para 

outras disciplinas como matemática e física. 

Ao serem indagados sobre quais diferenças a atividade apresentou sobre os outros exercícios, 

os alunos ficaram bastante divididos, mas apontaram somente características positivas, o que 

era esperado visto tamanho nível de aprovação da TNI junto a eles. Abaixo apresentamos um 

quadro-resumo.  

Quais seriam as diferenças em relação a outros exercícios mais comuns para a matéria?  

Maior participação (e integração) da turma 16 

Facilita a compreensão da matéria 12 

Mais divertido 11 

Estimula a criatividade 9 

Possibilidade de interagir na história 5 

Estimula a pensar 5 

 

Perguntados sobre se as atividades de TNI tinham contribuído, atrapalhado ou sido 

irrelevantes para a compreensão da matéria a que elas se relacionavam a grande maioria dos 

entrevistados (95%) declarou que o exercício de histórias interativas facilitou bastante a 

compreensão da matéria. Nenhum dos alunos disse que a atividade atrapalhou a 

compreensão do conteúdo. É interessante observar que “facilitar a compreensão do assunto” 

foi a segunda característica especial apontada (de forma espontânea) pelos alunos na questão 

3 do questionário. Cruzando as informações dessas duas questões, parece que as histórias 

interativas possuem potencial como agente facilitador na compreensão do conteúdo. 

Os alunos também foram solicitados a apresentar sugestões para futuras atividades de TNI e 

muitos propuseram que as atividades de histórias interativas fossem realizadas em outras 

matérias. Segundo eles, seria interessante realizar atividades desse tipo nas disciplinas de 

exatas, em especial a matemática. Esse dado parece demonstrar certa carência de atividades 



lúdico-educativas em diversas áreas de conhecimento Apresentamos um quadro-resumo das 

respostas dos alunos abaixo: 

Você tem alguma sugestão para outras atividades e exercícios? 

Sim, realizar essa atividade em outras matérias. 27 

Sim, repetir a atividade. 15 

Sim, realizar atividades com jogos (diversos) 6 

Sim, realizar mais trabalhos em equipe. 1 

Não 6 

Não, mas gostaria de repetir a atividade. 3 

 

Os resultados, ainda que tenham obtido excelente aceitação pelos alunos, levaram a um 

redesenho do sistema de regras da TNI e da estrutura das oficinas para facilitar sua utilização 

pelos docentes. Dentro dessa perspectiva foi realizado o segundo experimento em 2010, que 

consistiu da organização da TNI e do Design Poético no Kit Incorporais, composto de livros 

impressos, DVDs com entrevistas, CDs com os arquivos para impressão e plataforma 

Moodle, para ser distribuído aos professores e às bibliotecas escolares, de modo a facilitar o 

entendimento e a autonomia na aplicação. 

Todo o material do Kit foi projetado segundo as etapas do Design Poético onde os suportes 

são projetados para serem hipertextuais, onde hiper (hyper) quer dizer expandido, ampliado. 

Nestes hipersuportes, as imagens-link são projetadas via Tradução Intersemiótica (ref) para 

atuarem como janelas ou links que podem ou não ser abertas/os pelos receptores, funcionando 

como entradas para a obra. As imagens-link estão presentes na composição dos hiperlivros, 

que materializam em suporte impresso a plataforma Incorporais, trazendo-a para a 

intimidade dos participantes e convidando-os a nela inserirem suas próprias criações. Nestes 

hiperlivros, o projeto gráfico busca evidenciar a transversalidade de um tema, de modo que os 

elementos verbais e imagéticos apontem para além, instigando o leitor a produzir não sobre o, 

mas a partir do texto. O projeto gráfico permite registrar notas, inserir material e alterar a 

ordem das páginas, uma vez que o conteúdo é arranjado em blocos, diagramados com espaços 

vazios. Estes hiperlivros são impressos em gráficas rápidas sob demanda e encadernados com 

colchetes, seja pelos autores, seja pelos próprios interatores, via arquivos PDF preparados 

para isso disponíveis nos CDs do Kit. Ao acessar o website que complementa o hiperlivro, o 

leitor emerge no suporte digital onde pode publicar suas intervenções, as quais podem vir a 



ser incorporadas a futuras edições do hiperlivro. Os websites são relativos ao Projeto 

Incorporais, aos cenários apresentados nos hiperlivros e uma plataforma Moodle própria. 

O Kit Incorporais consiste efetivamente de: 

 RPGs impressos Brasil Barroco e Muiraquitã: a Sobrevivência das Lendas. 

 Livro do Mestre, consistindo de capacitação em TNI com informações detalhadas e 

relatos de experiências realizadas; aventura-solo baseada em conto de Machado de Assis; 

breve descrição dos RPGs; e sugestões de como utilizá-los em sala de aula. 

 DVD contendo versões dos livros de RPG e do Mestre em PDF para imprimir, com 

instruções de montagem e entrevistas relativas ao projeto anterior; 

 Suporte digital virtual de apoio ao professor, contendo uma plataforma Moodle para ser 

utilizada como sala de aula virtual, assim como os blogs dos RPGs, para publicação virtual de 

material produzido durante as aulas. 

 

Os conteúdos podem ser utilizados pelos docentes para trabalhar leitura, escrita, literatura, 

dentre outras disciplinas, além de temas transversais como meio-ambiente e ética. Ao 

vivenciar as narrativas, os alunos terão maior facilidade de apreender seus contextos 

históricos, as questões do autor, permitindo o entrelaçamento de diferentes disciplinas através 

das situações apresentadas. Ao longo da narrativa, conteúdos de História, Literatura, 

Geografia, Matemática, Biologia, Ética, Meio ambiente, dentre outros podem entrar em cena. 

O material traz sugestões para os docentes nesse sentido, estimulando que eles criem seus 

próprios exercícios.  

São eles: 

 A Cartomante: adaptação do conto de Machado de Assis, apresentada no Livro do 

Mestre, para a forma de aventura solo, em que os alunos decidem as ações das personagens. A 

aventura-solo disponibilizada facilita o trabalho docente e uma primeira aplicação dos 

conceitos de TNI, podendo ser distribuída para a turma para mobilizar leitura, escrita, 

dramatização, dentre outras atividades. 

 Brasil Barroco  

Cenário baseado no Brasil colonial entre 1650 e 1720, narrado sob dois pontos de vista: o do 

livro Cultura e Opulência do Brasil por suas Drogas e Minas, do Pe. João Antonil (1711) e o 

de um caderno de notas e diário da artesã Maria do Rosário Menezes, personagem fictícia.  

O objetivo deste cenário é apresentar uma micro história do Brasil sob o enfoque "oficial" e 

universal do tratado de Antonil, legitimado pela publicação em Portugal, científico, porém de 

moral religiosa, falando de uma natureza paradisíaca; e sob o enfoque "marginal" e 



fragmentado do texto da artesã, trazendo à tona os primórdios do sujeito moderno, que 

começa a questionar e a assinar suas obras.  

 Muiraquitã: A Sobrevivência das Lendas 

Cenário com base no tema transversal Meio Ambiente, agraciado com a terceira colocação no 

IV Prêmio Mostra PUC-Rio/Petrobrás em agosto de 2007, que tem como ambiente um Brasil 

atual com toques de fantasia, onde seres do folclore, como Curupira, Iara e Boto, lutam pela 

preservação dos seus ambientes naturais e da nossa memória cultural. O objetivo deste 

cenário é apresentar aos educadores uma ferramenta que lhes permita trabalhar, de forma 

lúdica, a conscientização ambiental de alunos da rede pública e, através deles, de seus 

familiares e vizinhos, mudando hábitos arraigados e estimulando a leitura e a busca de 

informação, sobretudo em áreas com carência tecnológica e de infra-estrutura. 

 

Os materiais didáticos produzidos para o kit apresentam dois sistemas de regras, um básico e 

mais intuitivo para os docentes iniciantes em TNI, e um sistema avançado que permite a 

construção de personagens e situações narrativas mais elaboradas. Assim, os professores 

ficam à vontade para seguir o percurso que julgarem como sendo o mais adequado para seu 

contexto, podendo inclusive convidar alunos para serem narradores de outros grupos de 

alunos.  

Os recursos do DVD permitem observar uma atividade de TNI na prática e o ambiente virtual 

faz com que as dúvidas dos docentes sejam sanadas rapidamente, estimulando que eles criem 

suas próprias atividades, como aconteceu com outros recursos e formas narrativas nas 

experiências do TV Escola já mencionadas e que levaram a Pedagogia da Autoria. 

A nossa meta é que esse material didático auxilie a desenvolver nos participantes a reflexão 

crítica sobre o tema, a criatividade e a autonomia para a solução dos desafios, a 

responsabilidade ética através da relação de causalidade narrativa (atos e suas conseqüências) 

e a capacidade de utilizar a TNI, permitindo-lhes criar histórias interativas para desenvolver 

nos seus alunos as características citadas anteriormente e qualificar outros colegas no uso da 

TNI. A divulgação do material produzido busca desenvolver a auto-estima, a noção de autoria 

e a capacidade de produção de conhecimento. 

 

Em virtude dos resultados obtidos nos experimentos, destacamos a relevância do Projeto 

Incorporais com base nas seguintes contribuições:  

Inter e Multidisciplinaridade: as narrativas permitem o encontro lúdico de diversos saberes 

em sua fruição, facilitando a concretização de um trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar. 



Roland Barthes (1977) observa que a literatura, por extensão as narrativas, tem os poderes de 

mathesis (vários saberes se entrelaçando) e mimesis (representação do real), destacando seu 

potencial na educação. 

Interação Social: a construção coletiva de histórias dos RPGs demanda a cooperação e não a 

competição entre os participantes, pois todos cooperam para superar os desafios da história 

propostos pelo Narrador. Este tem como papel movimentar e ajustar a trama e garantir que os 

objetivos da atividade sejam alcançados. Além disso, o RPG é calcado no discurso oral, no 

diálogo e troca de idéias, desenvolvendo habilidades de comunicação naturalmente. 

Interatividade: o termo “interatividade’ é amplamente usado atualmente, com diferentes 

definições coexistindo. Aqui Interatividade é entendida como um tipo de interação em que é 

solicitada uma produção por parte do sujeito, uma criação, uma autoria. Autoria esta que se 

faz num diálogo, numa troca, logo podemos falar numa co-criação. Conforme proposto pelo 

pesquisador brasileiro Marco Silva, professor da UERJ em seu livro “Sala de Aula 

Interativa”. Ser uma prática coletiva e socializante faz do RPG um jogo interativo, visto a 

narrativa construída se calcar em termos característicos da interatividade como autonomia, 

criatividade e imprevisibilidade. 

Inclusão Social: o projeto prevê a utilização de um suporte impresso, de forma paralela a um 

digital (DVD e web sítio), porque apesar dos problemas de custo e distribuição, ainda não se 

pode comparar o custo e as necessidades de infra-estrutura para se adquirir um livro com o 

custo e as necessidades de infra-estrutura para se adquirir um computador. O material digital 

dá suporte aos docentes e permite a utilização de dinâmicas com os alunos nos laboratórios de 

informática das escolas. 

Efeito Multiplicador: o Livro do Mestre e o DVD possuem, além dos textos explanatórios 

sobre TNI, uma progressão de aplicação prática, indo das mais simples aventuras-solo, que 

podem ser distribuídas aos alunos, aos cenários de RPG propriamente ditos. As seções 

seguintes encorajam a autonomia ao estimular a criação pelos docentes de suas próprias 

aplicações, adaptando-as às necessidades de diferentes grupos. O sítio virtual do projeto 

garante um canal de comunicação para tirada de dúvidas e um espaço para divulgação das 

produções dos participantes, tornando-as acessíveis para aplicação direta ou como exemplos 

para outros interessados. 

 

Nos tempos atuais a capacidade de escrever sobre, demonstrando que aprendeu o conteúdo é 

passo necessário, mas condição insuficiente para o desenvolvimento. É preciso também criar 



a partir de, tornar-se autor(a), dando um passo à frente. É neste paradigma que o Projeto 

Incorporais visa apresentar uma contribuição para as questões da aprendizagem, design e arte. 
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