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Resumo 

O Projeto Incorporais é uma plataforma lúdica multidisciplinar e multimidiática para construção 

coletiva de histórias e expressão criativa, desenvolvida a partir da utilização de histórias interativas do 

tipo Role-playing Game (RPG) como Técnicas para Narrativas Interativas (TNI), constituindo-se em 

uma ferramenta didática dentro de uma pedagogia construtivista.  

Nesta pesquisa, objetivou-se aplicar esta ferramenta como auxiliar na formação continuada de 

professores do ensino médio da rede pública, de modo a qualificá-los como multiplicadores, tendo 

como principal meta a formação de leitores críticos.  

As duas instâncias do projeto tiveram por objetivos específicos a geração de suportes impresso e digital 

para veiculação dos cenários, adaptados para a situação de jogo para estimular e incorporar a produção 

dos participantes; e a capacitação destes, por meio de oficinas presenciais, na utilização destes suportes 

e da TNI para expansão do cenário jogado e para aplicação da TNI a seus projetos particulares, 

qualificando novos participantes, num efeito multiplicador. 

Os resultados nos permitem inferir que mesmo não tendo havido um empenho em aumentar a 

produção "a partir de um texto" , segundo Roland Barthes, por parte dos professores, houve um grande 

empenho dos professores em buscar um aumento da compreensão dos conteúdos pelos alunos, ou 

seja, um estímulo à produção "sobre o texto", destacando-se depoimentos dos alunos apontando que a 

atividade auxiliou-os a compreenderem os conteúdos literários e disciplinares, ponto que não pode ser 

desconsiderado em projetos lúdico-pedagógicos, como também estimulou-os a criar, pensar, socializar 

e interagir com os colegas, pontos que são vitais para práticas construtivistas. 
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Projeto Incorporais: técnicas de narrativa interativa para temas transversais 
Proposta de aplicação no Colégio Estadual Vicente Januzzi, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ 
Website: http://www.historias.interativas.nom.br/incorporais 

Introdução  

Apesar do conhecido poder de sedução da TV, quando o chamado à aventura é feito, muitos são os 

heróis brasileiros que o atendem. Não é à toa que nosso país tem uma produção tão ampla de blogs, 

fotologs, orkut etc apesar da desigualdade digital. A educadora Carmen Moreira de Castro Neves 

observa que o MEC tem experiências sobre o assunto: em quatro anos de edição do TV Escola o 

número de professores que preferiu criar vídeos a escrever artigos surpreendeu a Seed e as 

universidades públicas envolvidas na tutoria e implementação do curso. Além disso, os professores 

que participaram das atividades relataram que passaram a assistir televisão e trabalhar em classe de 

forma diferente da que faziam antes, pois agora se sentiam muito mais críticos, confortáveis e seguros 

com o uso da TV e vídeo. Diante desses fatos se consolidou a pedagogia da autoria como política para 

capacitação de professores. 

O Projeto Incorporais é um projeto interdepartamental de Design, Literatura e Educação, que se 

constitui de uma plataforma lúdica multidisciplinar e multimidiática para construção coletiva de 

histórias e expressão criativa, composta de regras e de uma ambientação que se propõe a ser um 

enfoque crítico sobre cenários para diversas aplicações. Esta plataforma foi desenvolvida a partir da 

utilização de histórias interativas do tipo Role-playing Game (RPG) como Técnica de Narração 

Interativa (TNI) para fins educacionais e de treinamento. 

O temo inglês composto Role-playing Game é de difícil tradução literal para o português por se tratar 

de uma expressão idiomática. Grosso modo, podemos dizer que Role-playing Game, ou simplesmente 

RPG, é um jogo de representar papéis: brincar, imitar, agir, disputar (jogo, regras) + desempenhar, 

encenar, encarnar (teatro, narrativa). Ou seja, contar uma história coletivamente através de encenação 

(narrativa) e superação de desafios (jogo).  

A idéia original do projeto surgiu a partir da observação de que, como forma de narrativa 

hipermidiática interativa, o RPG se constitui de texto verbo-audiovisual (texto escrito, imagens e a 

narração do Mestre e representação das personagens pelos jogadores), onde a disponibilidade 

instantânea de possibilidades articulatórias permite a concepção não de uma obra acabada, mas de 

estruturas que podem ser recombinadas diferentemente por cada usuário. Estes elementos (ilustrações, 

textos, linguagem corporal e verbal) atuam como "janelas" ou "links" de informação para o jogador 
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sobre o cenário onde serão construídas suas próprias histórias, e, conseqüentemente, suas próprias 

imagens, textos etc (Bettocchi & Klimick, 2003).  

Esta idéia vem sendo desenvolvida sob dois enfoques em duas pesquisas de doutorado que se 

entrelaçaram. Uma delas buscou contemplar, de modo mais abrangente, a comunicação visual no 

design de um livro de RPG, e mais especificamente, a possibilidade de se projetar um livro de RPG 

como obra aberta, de modo a evidenciar as características interativas e hipermidiáticas do jogo e, ao 

mesmo tempo, levantar questionamentos sobre a forma do que entendemos atualmente como suporte 

impresso.1 A outra tratou da questão da formação de leitores, considerando Leitura no seu sentido 

amplo de textos e imagens, que se articula numa leitura de mundo que permite uma ação criativa e 

autônoma, propondo um nível mais evidente de interatividade na relação do leitor com a obra, 

despertando a competência e o gosto pela leitura e escrita.2  

Do entrelaçamento destas duas pesquisas surgiu a proposta do método TNI (Técnicas de Narração 

Interativa) para utilização de histórias interativas, como o RPG, para fins didáticos em supostes 

impressos de encadernação aberta. Neste método, o enredo da narrativa é alterado de acordo com as 

ações das personagens criadas e interpretadas pelos jogadores, que produzem material em qualquer 

técnica e linguagem sobre as histórias vivenciadas, material este que é incorporado aos suportes, 

estimulando a criatividade e autonomia dos participantes. 

Podemos destacar a relevância  do projeto para a melhoria do ensino nas escolas públicas do Estado do 

Rio de Janeiro 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. 

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

competição entre os interatores, 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: 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. 

                                                
1 Pesquisa de doutorado em Design pela PUC-Rio da coordenadora Eliane Bettocchi, sob orientação do Dr. Luiz Antônio Luzio Coelho, financiada pelo CNPq, 
defendida e aprovada em 07 abril de 2008. Disponível em  http://www2.dbd.puc-rio.br/arquivos/170000/170900/10_170912.htm?codBib= 
2 Pesquisa de doutorado em Literatura Brasileira pela PUC-Rio do coordenador Carlos Klimick, sob orientação da Dra. Eliana Yunes, financiada pelo CNPq, defendida 
e aprovada em 09 de abril de 2008. 
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Inclusão Social : o projeto previu a utilização de um suporte impresso, de forma paralela a um digital, 

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. 

Efeito Multiplicador: os objetos do Projeto possuem uma seção introdutória e encorajam a 

autonomia ao estimular sua alteração pelos interatores. Assim, podem ser adaptados às necessidades de 

diferentes grupos. Um website do projeto garante um canal de comunicação para tirada de dúvidas e 

um espaço para divulgação das produções dos interatores, tornando-as acessíveis para aplicação direta 

ou como exemplos para outros participantes. As oficinas presenciais se propuseram a capacitar 

multiplicadores na utilização da plataforma. 

O relatório que segue pretende apresentar os resultados e conclusões desta pesquisa, fazendo uma 

análise baseada sobretudo nas contribuições acima listadas, acrescido de anexos com trabalhos 

realizados pelos professores e alunos participantes, bem como de um DVD contendo entrevistas, 

depoimentos e registros das atividades. 

2. Objetivos  

O objetivo geral deste projeto foi a apresentação desta plataforma lúdica como ferramenta didática 

interativa para  os professores  do Colégio Estadual Vicente Januzzi, localizado na Barra da Tijuca, Rio 

de Janeiro. Para tanto, os objetivos específicos e as principais ações deste projeto foram: 

 a identificação dos participantes e seus Temas Transversais (segundo o Ministério da Educação, 

em Parâmetros Curriculares Nacionais, 2007) de interesse; 

 a geração de um suporte impresso de baixo custo para veiculação de cenários de jogo que 

abordem tais temas transversais de forma lúdica, buscando uma interface com obras da literatura 

brasileira, e que seja capaz de estimular e incorporar a produção dos participantes, atuando, 

portanto, como veículo de materialização e divulgação também desta produção criativa;  

 a capacitação dos participantes, por meio de oficinas presenciais, na utilização deste suporte 

impresso e na utilização da TNI para a construção de conhecimento dentro de uma pedagogia 

construtivista;  

 a capacitação dos participantes na aplicação da TNI a seus projetos particulares e na qualificação 

de novos participantes, num efeito multiplicador; 
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 avaliação dos projetos propostos pelos participantes como resultado das oficinas e 

acompanhamento das aplicações da TNI através destes projetos e dos resultados junto às 

comunidades por eles atendidas. 

3. Fundamentação Teórica 

O RPG pode acontecer em qualquer lugar, desde que se tenha em mãos uma ferramenta para geração 

de aleatoriedade (dados, cartas, cronômetro, ou simplesmente os dedos - "adedanha, par ou ímpar, 

pedra-papel-tesoura") e disposição para fantasiar. O ambiente "padrão" pressupõe uma mesa com 

cadeiras, material de escrita e desenho e os livros com as regras e a ambientação do jogo. Na maioria 

dos casos, música e "comes e bebes" também fazem parte. 

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

representar uma personagem. Ao expor suas dificuldades de traduzir o termo jeu no texto Aula, de 

Roland Barthes, Leyla Perrone-Moisés (in: Barthes, 1977:82-85) esclarece o próprio conceito de 

“jogo” que, dentro da teoria e prática barthesianas consiste de uma atividade ao mesmo tempo sem 

finalidade senão o próprio jogo e de uma tática de crítica às cristalizações da linguagem, característica 

que aproxima este “jogo”, então, do teatro, do “faz-de-conta”. Podemos então entender o RPG como 

um “jogo de construção de narrativas”, entendendo narrativa no sentido proposto por Paul Ricoeur  

(1983) dentro da sua análise da Poética de Aristóteles: a narrativa é o “o quê” da atividade mimética, da 

imitação criativa da ação.  

É nesse ambiente de interação social lúdica que se manipula os suportes impressos do jogo. Esse 

ambiente lúdico pode ser privado ou público, como é o caso dos eventos de RPG e jogos correlatos. É 

costume, nestes eventos, os jogadores se inscreverem para jogar histórias narradas por mestres também 

inscritos, o que muitas vezes leva à formação de grupos cujos integrantes são totalmente 

desconhecidos entre si; ou seja, pessoas que nunca se viram antes se sentam à mesa para viver fantasias 

de modo socialmente permissível, saudável e criativo. Tais eventos costumam ser, além de espaços de 

divulgação de produtos comerciais, espaços de troca de idéias, na medida em que permitem o 

intercâmbio de material produzido por jogadores das mais diversas origens e com os mais diversos 

interesses. 

Além disso, o RPG vem sendo utilizado, com razoável sucesso, como ferramenta didática, 

psicoterapêutica e para treinamento empresarial. O website do Simpósio de RPG e Educação 

(www.simposiorpg.com.br), anualmente organizado em São Paulo pela ONG Ludus Culturalis, com 
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apoio da editora Devir e da prefeitura, oferece uma extensa lista de pesquisadores brasileiros que vêm 

trabalhando com RPG. 

A participação interativa, imprevisível e autônoma, segundo conceito de Arlindo Machado (1997), 

traça um perfil que muito se aproxima do conceito de interator. Janet Murray (2000) cunhou o conceito 

de interactor a partir da participação do leitor-ator no Holodeck da série Jornada nas Estrelas (Star 

Trek), de Gene Rodenberry. Este equipamento "materializa" narrativas programadas num super-

computador, nas quais o interator participa encarnando uma das personagens, podendo, a partir da sua 

inserção, alterar a história em relação à programação original. Daí a utilização deste termo, que sintetiza 

a participação no jogo de interpretação: interação + atuação + leitor + jogador. 

Com base em Roland Barthes (2002), estamos falando da possibilidade de escritura e a escritura 

acontece para quem a deseja. Este é, portanto, o critério mais importante na definição do perfil dos 

participantes desta dinâmica: o interator não é um perfil antropológico, econômico, psicológico, mas 

um perfil do desejo, assim como J.R.R. Tolkien desejava os dragões no seu conceito de fantasia 

(Bettocchi & Klimick, 2005). O design dos cenários do projeto Incorporais e de seus suportes foi 

desenvolvido para quem o desejar, seja lá quem for. 

Os sujeitos desejantes em questão foram professores e professoras do Ensino Médio em busca de 

novos recursos para sua prática didática. Um ponto interessante foi que essa capacitação voluntária 

para eles veio a traduzir-se depois em atividades obrigatórias para os alunos, mas que mesmo assim 

foram consideradas de bom resultado pelos docentes. 

Nesta aplicação, nossos sujeitos foram definidos a partir de demandas em comum, tendo a questão do 

baixo desempenho na leitura como eixo central, conforme explicitado no item 4. 1. Identificação dos 

participantes e conseqüentemente na escrita e no próprio pensar, problema que preocupa educadores e 

escritores, que vêem a necessidade de “explicadores do escrito” em postos de atendimento público e 

fracassos de estudantes nas universidades na leitura e elaboração de textos como tendo uma origem em 

comum: um contato infeliz, mal realizado, com a leitura que a transformou de portal para um universo 

maravilhoso em abismo de pesadelos. Isso numa realidade que tanto ampliou as possibilidades de 

leitura! (Yunes, 2002). 

Segundo Barthes (1992), o texto plural ideal se constituiria de redes múltiplas que se entrelaçam sem 

que uma possa dominar as outras; uma galáxia de significantes em vez de uma estrutura de 

significados. Reversível, sem início, pode ser penetrado por várias entradas sem que haja uma 

principal. No texto plural não há nada fora dele, mas também não há um todo do texto: ele está liberto 
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simultaneamente da exterioridade e da totalidade. Por isso, não têm estrutura narrativa, gramática ou 

lógica da narrativa. Os textos plurais são “multivalentes, reversíveis e francamente indedutíveis”. 

Barthes afirma que "quanto mais plural é o texto, menos está escrito antes que o leia, onde a leitura é 

um trabalho de linguagem em que escrevo a minha leitura" (Barthes, 1992: 43). Eliana Yunes sustenta 

a “hipótese de que a leitura precede a escrita e de que não há escritor ou artista que produza sem antes 

ter vivido com densidade a condição de leitor” (Yunes, 2002: 33), hipótese que dialoga bem com a 

proposição de Barthes que todo “eu-leitor” é constituído por um emaranhado de outros textos em que a 

leitura é uma escrita. O texto escrevivel, do qual é difícil dizer algo, está do lado do que é possível 

escrever, da prática do leitor, de que textos desejar fazer avançar no mundo. Podemos então ampliar o 

conceito de produtividade do texto, pois, se esta se refere a diferentes leituras possíveis e leituras são 

escritas, também pode incluir o poder de mobilização do texto para diferentes escritas a partir dele. 

A produtividade escritural de um texto não poderia ser vislumbrada, ou estimulada, por uma forma 

narrativa multiforme, interativa, que demandasse a participação do receptor? As histórias interativas 

possuem características que as tornam interessantes como ferramentas didáticas para conscientizar, 

construir conhecimentos e mobilizar as pessoas a transformar ambos em ações práticas. Deste modo, o 

uso do RPG talvez se justifique como “chamado à aventura da escrita” a partir de um texto. Um 

convite à leitura, releitura e escritura.3 

No entanto, mesmo sendo um conteúdo interativo e hipermidiático, o RPG continua sendo 

massivamente veiculado em suporte impresso, sob a forma de livros e revistas (Bettocchi, 2000), sem 

abrir espaço para uma intervenção mais direta dos usuários cada vez mais acostumados à flexibilidade 

dos suportes eletrônicos. Um problema que parece extrapolar o universo restrito do RPG para um 

universo muito mais abrangente: o do próprio livro como objeto, preocupação de Roger Chartier 

(1999) e do Núcleo de Estudos do Design na Leitura (NEL),4 onde o projeto encontra-se atualmente 

inserido.  

Os suportes impressos de RPG continuam seguindo o aspecto mais tradicional do design de um livro 

na forma de códice: a linearidade. Esta forma tradicional parece não dar conta de uma característica 

marcante do jogo: a de que um relato - uma aventura - não produz  um único texto, mas vários textos, 

pois a construção do enredo é coletiva.  

                                                
3 Escritura aqui no sentido de uma escrita crítica e criativa, mas não necessariamente de gozo. 
4 O NEL é um grupo de pesquisa inscrito no CNPq, coordenado pelo Dr. Luiz Antonio Luzio Coelho, do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. 
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Phil Vecchione apresentou a palestra Metagaming, na GenCon 2004,5 uma proposta de conceituar 

metajogo como jogo fora do jogo, ou seja, o jogo que continua depois que acaba uma sessão de jogo, 

alegando que todos os jogos apresentam esta característica, mas apenas alguns a pressupõem no seu 

design, sobretudo os jogos com peças colecionáveis. O metajogo abre espaço para a criatividade dos 

jogadores que podem contribuir com textos de vários tipos, imagens, diários de personagens etc, e 

realizar sessões individuais com os mestres de jogo. No RPG, isto existe, porém poucos jogadores 

dedicam-lhe tempo; e poucas páginas nos livros são dedicadas a isso. Ele propõe então diferentes 

formas de estruturar práticas de metajogo nas sessões de RPG: registro de diários, desenhos, blogs, 

troca de e-mails e fóruns entre jogadores, websites sobre as histórias que estão sendo jogadas, tudo isto 

ocorrendo além das sessões em que o grupo se reúne. 

Como incorporar materialmente a produção dos jogadores aos livros? A abertura aqui proposta, além 

das ilustrações e da mancha gráfica, estende-se ao processo de encadernação do livro. Foi nos 

experimentos do poeta francês Mallarmé (Faria,1995), no século XIX, que se encontrou o ponto de 

partida para a concepção de um suporte impresso que abra espaço para a criatividade dos jogadores, 

permitindo-lhes poder contribuir com material vários tipos (Bettocchi, 2007).  

A concepção e produção dos suportes baseia-se no método denominado Design Poético, desenvolvido 

em uma das pesquisas de doutorado que originou este projeto (Bettocchi, 2006). 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, na seção 4.2. Instância formal: 

concepção e execução dos suportes, uma proposta  de método de concepção poética de uma obra 

                                                
5 A maior convenção de hobby games dos EUA. Apesar de incluir videogames, cardgames e outros tipos de jogos, seu público de aproximadamente 30.000 pessoas é 
composto principalmente por jogadores de RPGs. 
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aberta que se permita associações sígnicas de caráter crítico e questionador, como propõe Barthes, 

tanto na sua construção quanto na sua fruição. 

As oficinas de fruição dos suportes gerados na instância formal do projeto, detalhadas no item  4.3. 

Instância processual : oficinas de fruição dos suportes, baseiam-se na utilização de histórias interativas 

tipo RPG através do método de Técnicas de Narração Interativa (TNI) para fins educacionais 

(Klimick, 2006), utilização que se fundamenta nas propostas da Pedagogia da Autoria (Neves, 2005) e 

da Educação Flexível (Australian Flexible Learning Framework, 2007; Flinders University, 2007; 

Elearnspace, 2007; Race, 2007; The Australian National University, 2007). A Pedagogia da Autoria 

busca a apropriação das mídias para a criação de conteúdos num trabalho colaborativo de docentes e 

alunos. Neste sentido, é interessante que a compreendamos como um processo em três etapas – 

exploração, experimentação e expressão: 

 Exploração: busca de informações em diferentes fontes: livros, TV, internet etc. 

 Experimentação: trabalhar as informações coletadas (comparar, analisar, debater com os 

colegas, extrapolar etc.) 

 Expressão: autoria propriamente dita. Criação a partir das informações coletadas, analisadas e 

trabalhadas. 

É importante frisar que a pedagogia da autoria não se trata de transferir a responsabilidade do processo 

educacional para os alunos. Estimular a autonomia, a busca de conhecimento, a criatividade, sim. Mas, 

os professores se fazem presentes no planejamento e acompanhamento, dando uma linha mestra, 

garantindo uma organicidade que faz com que os alunos adquiram conhecimentos significativos ao 

fim do processo. 

O processo de autoria desperta uma capacidade de leitura crítica dos alunos e professores, tornando-os 

mais capazes de lidar com a mídia. Além disso, a apresentação pública de sua criação tende a trazer 

uma compreensão melhor do processo de construção do conhecimento além de um senso de 

responsabilidade e compromisso ético para os autores.  

A pedagogia da autoria, como coloca Carmen Neves (2005:21), [...] incentiva o uso integrado de 

múltiplas linguagens e promove a autoria e o respeito à pluralidade e à construção coletiva, 

reconhecendo nos alunos, professores e gestores sujeitos ativos e não passivos. 

Educação Flexível, em seu sentido mais amplo, constitui-se em reconhecer que todos os estudantes 

têm diferentes necessidades de aprendizado e criar e implementar uma estratégia educacional a partir 

deste fato. As diferentes necessidades são principalmente da ordem de quando e onde estudar e sob 
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que ritmo de aprendizado. Mas, também incluem diferenças culturais, psicológicas, sociais, de 

conhecimentos prévios etc. 

A educação flexível é centrada no aluno, do qual espera-se uma postura ativa e uma responsabilidade 

pelo seu processo de aprendizado. Fundamentando-se nas teorias construtivistas de aprendizado onde 

o aluno é visto como um processo ativo e interativo de construção ativa do conhecimento e não de sua 

recepção passiva da parte do professor.  

Esta linha pedagógica objetiva que o aluno aprenda a aprender, a pesquisar e raciocinar criticamente, a 

trabalhar de forma colaborativa. Os alunos entram num processo de descoberta, usando o que já sabem 

para aprender o que precisam ou que atrai seu interesse, em que o professor é um guia e orientador. Os 

papéis tradicionais de professor e aluno são então alterados. O professor torna-se muito mais um 

facilitador, um orientador, um guia, do que um sábio num pedestal. O aluno, por sua vez, torna-se um 

construtor ativo do seu conhecimento, em vez de um receptor passivo. As interações e trocas entre 

alunos são incentivadas, por exemplo, através de trabalhos de grupo. Este é o princípio balizador para 

se oferecer programas com flexibilidade para o aluno escolher, quando, onde, o que estudar e de que 

forma. 

Com base nisso, as regras da TNI aqui descrita seguem a mesma estrutura, que sofre alterações 

precisas de acordo com a especificidade da aplicação. De acordo com o cenário, ou, seja, com o 

objetivo da aplicação do sistema, as personagens são geradas com base em perfis que definem 

competências e habilidades a serem desenvolvidas em determinados níveis de aprendizado.  

Philippe Perrenoud (1999) apresenta o conceito de competência como “uma capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a 

eles.” Se, por definição, as competências são operações mentais que articulam e mobilizam os 

conhecimentos, as habilidades e os valores, as habilidades seriam, então, elementos constitutivos das 

competências. Assim, as competências influenciam as habilidades conforme o tipo de teste solicitado 

pelo/a Mestre; e as habilidades são os diversos conhecimentos teóricos e práticos de que a personagem 

dispõe. Juntos, competências e habilidades são os parâmetros que, combinados conforme a situação, e 

comparados com uma tabela, ajudarão tanto mestre quanto interatores a decidirem se as decisões e 

ações das personagens foram bem-sucedidas ou não.  

As ações empreendidas utilizando os RPGs para fins educacionais também têm se baseado nos 

princípios do construtivismo, trazendo uma sinergia com a educação flexível, e gerando uma produção 

dos alunos, em consonância com a Pedagogia da Autoria, o que justifica sua utilização como 

ferramenta didática neste projeto. 
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4. Método e Etapas 

4. 1. Identificação dos participantes: 

Conforme explicado anteriormente,  os professores foram convidados a participarem voluntariamente 

da pesquisa. Eles buscaram a TNI com angústias similares sobre o baixo desempenho na leitura de 

seus alunos, no sentido amplo proposto de compreensão e articulação de textos e imagens, buscando 

recursos que facilitassem aos alunos: a compreensão dos conteúdos; o desenvolvimento da 

criatividade; uma produção crítica. Além desses pontos, também era comum aos educadores o desejo 

por atividades que tornassem o ambiente escolar mais prazeroso para os estudantes, evidenciando a 

demanda por recursos lúdico-pedagógicos eficazes. 

A identificação dos participantes foi direcionada para duas metas: Temas Transversais e Obras 

literárias. Já no primeiro encontro, comum às duas turmas inicialmente participantes, foram definidos, 

por votação, os temas transversais e obras literárias de interesse dos professores.  

Em virtude de não haver no Colégio períodos específicos para atividades voluntárias de qualificação de 

docentes, os dias e horários para as aulas teóricas e práticas de TNI foram estabelecidos conforme as 

agendas dos professores envolvidos: 

A turma da tarde optou por aulas as segundas e quartas-feiras, das 14hs às 15:30. 

A turma da noite optou  por aulas às terças-feiras, das 18:30hs às 22hs 

No intuito de não prejudicar os alunos, as sessões de qualificação em TNI só podiam ocorrer quando 

havia outras atividades disponíveis para as turmas dos professores envolvidos, isso levou a um grande 

espaçamento entre elas. 

Tema transversal: foi escolhido pelos professores da turma de segundas-feiras, no turno da tarde. O 

tema transversal escolhido para guiar a idealização do cenário de jogo foi "Meio Ambiente", de modo 

a atender o maior número de disciplinas possível através de narrativas com enredos inter e 

transdisciplinares.  As disciplinas contempladas estão relacionadas  na tabela a seguir: 

Professor/a Disciplina Forma de contato 
Vânia  história e filosofia vaniapinto5@yahoo.com.br 
Lourdes química ml.leal@ig.com.br 
Mariazita coordenadora  pedagógica mariazita2007@yahoo.com.br 
Rosane química rosaneportella@hotmail.com 
Helena história helenadobarbosa@hotmail.com 
Rita Mercante português rcmercante@yahoo.com.br 
Adelina química linaxavier@click21.com.br 
Cesar Cruz matemática cesar.a.cruz@gmail.com 
Marilene Garrido  matemática marilenegarrido@gmail.com 
Cristina Paraizo artes cênicas cristinaparaizo@yahoo.com.br 
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Sonia Taranto Pires espanhol 33259285/ 96269055 
Esta lista foi obtida por preenchimento de folha avulsa  passada entre os professores durante o primeiro encontro. 
Obra literária: foi escolhida pelos professores da turma de terça-feira, turno da noite. O cenário de 

jogo foi idealizado a partir da obra Capitães da Areia, de Jorge Amado. As disciplinas contempladas 

estão relacionadas  na tabela a seguir: 

Professor/a Disciplina Forma de contato 
Lucia Beatriz português lbfrusca@yahoo.com.br 
Sueli de Mattos " sueli.mattos@e24h.com.br 
Regina Canizio " reginacanizio@superig.com.br 
Joana D'Arc " joanacanonico@hotmail.com 
Luciene Rodrigues " lucienerafc@bol.com.br 
João Baptista " carpediem@superig.com.br 
Renata Dias  ̈ renataerob@hotmail.com 
Vania espanhol vaniborig@hotmail.com 
Vera Lucia Cupello matemática vera@propp.uff.br 
Ana Paula Trindade " ap-trindade@uol.com.br 
Eliane Costa " costameliane@terra.com.br 
Alexandre Raposo filosofia alexpacobahyba@hotmail.com 
Esta lista foi obtida por preenchimento de folha avulsa  passada entre os professores durante o primeiro encontro. 

4.2. Instância formal: concepção e execução dos suportes 

O método qualitativo utilizado para esta etapa, denominado design poético, busca um fazer poético, 

uma mimese no sentido aristotélico de recriação, como propõem Roland Barthes (1967), no seu 

estruturalismo, Paul Ricoeur (1983) e Julio Plaza. Deste último, utilizamos a Tradução Intersemiótica 

(Plaza, 1987) para a criação de imagens que traduzissem, de modo hipertextual, componentes 

narrativos do jogo. 

Assim, o método parte da necessidade de se construir imagens que atuem como links narrativos. Para 

tanto, utilizando a noção de signo construída na associação entre o deslizamento transgressor e a 

semiose ilimitada, tratamos estas imagens como sistemas sígnicos complexos, construídos com base 

na tipologia da tradução intersemiótica de Julio Plaza (1987) e na reconstrução iconológica proposta 

por Erwin Panofsky (1991).  

Partindo da semiótica peirceana (tabela 1), Plaza instrumentaliza uma tipologia de traduções 

intersemióticas, que ele não pretende universal e estanque, apenas metodológica.  
Primeira tricotomia: relação ontológica ou sintática dentro do código/repertório (percepção) 

- qualissigno = relações de qualidade sensorial 
- sinsigno = relações de singularidade e auto-referência 
- legissigno = relações de generalização convencional (leis) 

Segunda tricotomia: relação semântica de sentido e compreensão (comunicação) 
- ícone = relações de semelhança morfológica que tendem à modelização 
- índice = relações de rastro, ou evidências da presença de um referente singular, tendendo à individualização 
- símbolo = relações de pura convencionalidade dependente do código/repertório em jogo; tendem à arbitrariedade 
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Terceira tricotomia: relação paradigmática de possibilidades de significação (linguagem) 
- rema = relações de potencialidade ou virtualidade 
- dicissigno = relações de realização do potencial ou atualização do virtual 
- argumento = relações de função do signo face a um sistema 

Tabela 1: Tipologia de traduções intersemióticas. 

Plaza limita-se a enquadrar sua tipologia dentro da categoria do legissigno, ou seja, assumidamente 

dentro do registro do simbólico, e, partindo para a segunda tricotomia, seus estados configurativos 

onde se pode distinguir informações sobre estruturas (iconicidade), sobre eventos (indicialidade) e 

sobre convenções (simbolicidade). 

Tradução icônica: pauta-se pela semelhança de estrutura, onde se pode configurar diferentes 

elementos em sistemas similares (isomórfica) ou elementos similares em sistemas diferentes 

(paramórfica), produzindo-se significados sob a forma de qualidades e de aparências. 

Tradução indicial: se pauta pelo contato, ou presença do original na tradução, por contiguidade. O 

original inteiro é transladado para um novo meio, que promove uma resemantização do 

referente (topológica-homeomórfica), ainda que mantenha uma relação ponto a ponto entre os 

elementos dos dois conjuntos (original e tradução). Se apenas partes do original são aparentes 

na tradução, explora-se a noção de deslocamento metonímico como forma de manter a 

relação de contiguidade (topológica-metonímica), porém produzindo novos sentidos na 

relação com o novo meio. 

Tradução simbólica: busca a contiguidade de referências convencionais através de metáforas e 

símbolos; em outras palavras, busca apontar para as mesmas referências do original, o que 

pressupõe um conhecimento prévio destas referências. 

Para tratar da inserção destes sistemas sígnicos no sistema maior da diagramação, traçamos, com a 

teoria de Ricoeur, um paralelo entre a configuração de um enredo e a configuração de um projeto 

gráfico. 

A simetria axial bilateral governa o códice aberto, uma vez que as páginas viram ao longo de um eixo 

central. As páginas, entretanto, não são necessariamente simétricas, principalmente se levarmos em 

consideração seu conteúdo textual e imagético, o que nos leva a deduzir que as manchas gráficas, por 

mais que obedeçam a um projeto visual, dificilmente serão iguais.  

Esta interessante relação entre simetria e assimetria evidencia a quarta dimensão do livro, o tempo: o 

movimento de virar as páginas ao longo de um eixo central seguindo uma ordem linear imposta pelo 

sentido da leitura, seja leitura das ilustrações, seja do texto escrito (Hochuli & Kinross, 1996). 
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A narração dos componentes acontece na relação entre os elementos descritivos pictóricos, 

esquemáticos e verbais. Esta relação é justamente a configuração da mancha gráfica, seja ela impressa 

ou eletrônica: a diagramação.   

Assim, a Mimese I, ou prefiguração, onde se verifica a semântica da ação na configuração de enredo, 

equivale ao momento de construção de uma imagem. Uma vez pronta, a imagem é inserida no sistema 

da diagramação, equivalente à configuração do enredo, na Mimese II. Finalmente, a recepção, na 

Mimese III, ou refiguração, onde se verifica a constituição de uma tradição de linguagem, equivale a 

encadernação do suporte impresso, quando se obtém um produto final que vai para as mãos do 

usuário-jogador, na Mimese III. 

Assim, na Mimese III, o suporte é posto à prova por meio de jogos experimentais, quando se verifica 

se houve ou não refiguração - produção material, não apenas mental, de significado. É neste momento 

em que o receptor faz sua passagem para  interator - aquele que interage, atua, lê e joga, segundo Janet 

Murray (2000) e estabelece novas conexões a partir das aberturas apontadas pelas imagens-link 

fazendo uma fruição interativa do suporte impresso. 

O cenário Capitães da Areia foi veiculado em livros impressos na gráfica digital do Senai/RJ 

(ANEXO 2), 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 jogadores, convidando-os a preencherem estes espaços com seus próprios textos. 

Estes livros foram distribuídos para todos os professores participantes na turma de terça-feira, um livro 

para cada. Os livros já haviam sido gerados durante a pesquisa de doutorado da coordenadora Eliane 

Bettocchi. 

O cenário Muiraquitã: A Sobrevivência das Lendas foi totalmente concebido e arte finalizado 

(ANEXO 3), mas não chegou a ser impresso em virtude da desistência da turma de segunda-feira, 

motivada pela coordenadora pedagógica Mariazita.  

Os suportes digitais 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. O cenário Capitães da Areia está disponível 

em http://www.historias.interativas.nom.br/incorporais/cpareia, onde encontra-se um link para o blog. 

O cenário Muiraquitã: A Sobrevivência das Lendas não foi transposto para o suporte digital. 

4.2.1. Etapas realizadas para o cenário Muiraquitã: A Sobrevivência das Lendas: 

1. idealização do cenário e suas aplicações didáticas considerando as competências a serem 

desenvolvidas; 
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2. levantamento bibliográfico e iconográfico para o cenário e pesquisa de técnicas e materiais; 

3. concepção do texto verbal, ilustrações e diagramação, a partir de conceitos referentes ao 

cenário; 

4. geração de arquivo finalizado para impressão. 

4.2.2. Etapas não-realizadas para o cenário Muiraquitã: A Sobrevivência das Lendas: 

5. geração do protótipo (boneca de impressão); 

6. teste de jogo do protótipo pela equipe, seguido de sua revisão e análise crítica; 

7. reprodução em gráfica rápida do suporte impresso e montagem dos exemplares com 

colchetes; 

8. distribuição dos livros para os participantes durante as oficinas 

9. disponibilização da home-page do cenário no website geral do Projeto Incorporais. 

4.2.3. Etapas realizadas para o cenário Capitães da Areia: 

10. disponibilização de material dos participantes na home-page do cenário pela coordenadora de 

design. 

4.2.4. Etapas não-realizadas para ambos os cenários: 

11. Seleção do material dos interatores para ser incorporado ao suporte impresso do cenário 

testado. 

12. Tratamento gráfico do material selecionado para impressão em gráfica rápida. 

 

4.3. Instância processual : oficinas de fruição dos suportes 6 

As oficinas objetivaram 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 buscaria desenvolver a auto-estima, a 

noção de autoria e a capacidade de produção de conhecimento.  

4.3.1. Etapas previstas: 

1. Inscrição dos participantes por meio de preenchimento de formulário disponível no website do 

projeto. 

                                                
6 O experimento piloto do projeto Incorporais, realizado na mesma escola, encontra-se em fase de publicação e está disponível em versão PDF para download em 
http://www.historias.interativas.nom.br sob o título Escrita e leitura através de narrativas e livro interativos. 
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2. Oficinas em 4 sessões: 

3. Sessão teórica: com duração de 3 horas, para até 50 pessoas, para introdução dos conceitos 

narrativos para o contexto lúdico da história interativa; depois, explanação sobre o design do 

suporte impresso e sua importância no processo de jogo; a seguir, uma apresentação crítica dos 

principais RPGs disponíveis no mercado e de experiências de aplicação em treinamento, 

terapia e ensino; por fim, apresentaçnao de exemplos de casos específicos de aplicação desta 

TNI e dos critérios de avaliação.  

4. Sessões práticas: três sessões de 4 horas cada para cada grupo de 5 pessoas, sendo uma sessão 

de apresentação da proposta da TNI, seguida da concepção de personagens pelos participantes 

e duas sessões de uma história com as personagens dos interatores; solicitação de produção 

dos participantes sobre o conteúdo jogado, em qualquer linguagem, suporte e técnica 

(desenho, texto, vídeo etc), para registro durante ou após as sessões e disponibilização na 

página do cenário; espaço ideal de uma semana entre as sessões práticas.   

5. Avaliação dos projetos dos interatores de aplicação da TNI às suas respectivas necessidades, 

segundo os seguintes critérios: qualidade da produção em termos de busca de informações 

sobre o tema; qualidade da produção em termos de capacidade de observação e crítica a 

estereótipos e preconceitos; incorporação do material ao livro como parte da diagramação e 

encadernação, assumindo a autoria coletiva do jogo.  

6. Os projetos finais seriam avaliados segundo a viabilidade, capacidade de estimular busca de 

informações sobre o tema, capacidade de estimular o senso crítico e de incentivar a autoria 

coletiva. Seriam considerados interatores capacitados aqueles que atendessem aos requisitos 

acima e cujos projetos fossem implementados, gerando novos interatores. Por isso, os projetos 

destes interatores deveriam prever possibilidades de comunicação com a equipe e de suas 

visitas aos locais de trabalho, incluindo a possibilidade de registro do material produzido pelos 

alunos atendidos, segundo as seguintes etapas: 

 manutenção de um canal de comunicação com os interatores; 

 deslocamento de membros da equipe até a escola; 

 registro da implantação dos projetos dos interatores e entrevistas com alunos; 

 registro do material produzido nas oficinas ministradas pelos interatores; 

 entrevistas com os interatores sobre os resultados de seus projetos.   

4.3.2. Etapas realizadas 

Encontros com os (as) professores (as) 
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Data e Horário (2008) Turma Atividade realizada 

18/02 – 14hs/15:30hs Tarde Aula teórica 

19/02 – 19hs/21:00hs Noite Aula teórica 

20/02 – 14hs/15:30hs Tarde Aula teórica 

21/02 – 19hs/22hs Noite Aula prática – criação de personagens 

14/04 – 16hs/18hs  Tarde Aula prática – criação de personagens 

15/04 – 16hs/18:30hs Tarde Aula prática – sessão de RPG 

15/04 – 18:30hs /22hs Noite Aula prática – criação de personagem 

22/04 – 18:30hs/22hs Noite Aula prática – sessão de RPG 

01/07 – 18hs/22hs Noite Aula prática – sessão de RPG 

08/07 – 18hs/22hs Noite Aula teórica 

09/07 – 18hs/22hs Noite Aula prática – sessão de RPG 

02/09 – 18:30/21:30hs Noite Entrevista e revisão das regras 

Novembro – 18:30/21:30hs Noite Explanação do projeto para os alunos 

Novembro – 18:30/21:30hs Noite Acompanhamento dos projetos implementados pelos 

(as) professores.(as) 

02/12 – 16hs/18hs Noite Entrevista final de avaliação com os (as) professores (as). 

 

4.3.3. Turma da tarde: etapas realizadas e não realizadas. 

Houve um grande espaçamento entre as  aulas teóricas e a criação de personagem devido ao tempo 

necessário para elaborar o cenário escolhido com o tema do Meio Ambiente. Realizou-se então apenas 

a sessão de criação de personagens, porque o grande espaçamento levou à desmobilização da turma, 

agravado pela oposição da coordenadora à atividade por considerá-la de pouca valia para os 

professores e com risco de interferir negativamente em seu trabalho normal junto aos alunos por 

tomar-lhes muito tempo. 

4.3.4. Turma da noite: etapas realizadas e não realizadas 

A turma da noite realizou as etapas de aulas teóricas, criação de personagens e sessões de jogo de RPG. 

A etapa de entrega e avaliação prévia de projetos não foi realizada devido ao grande espaçamento entre 

as aulas por questões de cronograma escolar e dúvidas conceituais dos professores. Realizou-se então o 

acompanhamento dos projetos já em execução, seguido de entrevistas com os docentes sobre os 

resultados do projeto. Apesar desse espaçamento, não houve perda de motivação pelos professores. 
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5. Resultados e Ponderações  

Apresentamos a seguir a identificação dos indicadores (quantitativos e qualitativos) e metas que foram 

utilizados para avaliar em que medida o projeto atingiu seus objetivos:  

 avaliação quantitativa para medir o Efeito Multiplicador: a quantidade de interatores capacitados 

pela equipe;  a quantidade de interatores formados por estes interatores; o número de alunos 

beneficiado pelas atividades realizadas pelos interatores formados;  

 avaliação qualitativa: com qual nível de sucesso os interatores capacitados consideram que 

atingiram seus objetivos junto aos alunos (Inter e Multidisciplinaridade e Interação Social); 

critérios para seleção do material a ser divulgado no website e convertido em material impresso 

(Interatividade e Inclusão Social). 

Objetivo Específico  Indicadores de Resultados Meios de Verificação 
1. Capacitar pelo menos 10 
interatores na TNI proposta. 
Este número pode variar de 
acordo com a quantidade de 
inscritos 

Número de interatores capacitados versus 
número de inscritos: 

- Turma da tarde: Inscritos (11); 
qualificados (o) 

- Turma da noite: Inscritos (12); 
qualificados (4) 

- Análise dos dados coletados nos 
questionários e entrevistas. 
 

 Nível de desempenho dos participantes nas 
oficinas:: 

- Professores de português e filosofia: 
bom a ótimo. 

- Professores de matemática: mediano 

- Observação das participações dos 
interatores durante as entrevistas. 

 Quanto de material foi produzido pelos 
interatores: 5 textos escritos  pelos próprios e 5 
fotografias  sem referências. 
Quanto deste material foi incluído nos livros: 0. 
Quanto deste material foi postado no blog: 0. 
Quanto deste material foi selecionado para 
veiculação na home-page do cenário:  0. 
Quanto deste material foi selecionado para 
publicação impressa do projeto: 0. 

- Avaliação da produção dos interatores 
com base nos critérios descritos. 

2. Avaliar os projetos 
propostos pelos interatores 
capacitados nas oficinas 

Quantidade de projetos implementados versus 
número de interatores capacitados:  

- Noite: projetos implementados:  8 (5 
turmas) 

- Professores qualificados: 4 
Número de alunos beneficiados pelos projetos 
dos interatores: cada turma com média de 30 
alunos: 150 alunos 

- Observação participante e entrevistas 
semi-estruturadas com alunos 
realizadas por membros da equipe 
inicial. 
 

3. Acompanhar os 
interatores capacitados junto 
às suas comunidades 

Geração de material impresso e/ou digital da 
própria escola a partir da produção dos 
participantes nas oficinas coordenadas pelos 
interatores capacitados:  0 
Obs: só  foi gerado material manuscrito. 

- Deslocamento de membros da equipe 
até a escola e registro do material 
gerado. 
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 Verificação de mudança de hábitos de leitura e 
na aquisição de conhecimento sobre os temas 
transversais: 
Duas turmas demonstraram desenvolvimentos 
de habilidades de pesquisa. Todas as turmas 
demonstraram maior interesse e compreensão 
do assunto. 

- Entrevistas semi-estruturadas com os 
interatores capacitados nas oficinas 
ministradas pela equipe qualificada na 
oficina por nós ministrada. 

 

5.1. Análise dos resultados da Instância Formal 

Conforme quantificado na tabela anterior, apesar de ter havido produção por parte de professores e 

estudantes, não houve interação com o livro nem com o blog. Os participantes criaram personagens, 

vivenciaram uma história, solicitaram a simplificação das regras, mas não houve materialização destas 

ações nem no suporte impresso nem no digital. 

Deste modo, não foi possível recriar o livro nem fazer uma nova edição, nem alterar o website, pois 

não hove resposta de co-autoria. 

No segundo semestre da atividade, estava prevista uma palestra, solicitada pelos professores, sobre 

produção gráfica e a importância do livro. Esta palestra foi desmarcada em virtude de dificuldades no 

calendário escolar. 

A coordenadora de Design não recebeu relatórios finais escritos dos professores, somente material 

informal enviado por e-mail, conforme mostrado no ANEXO 5. O material produzido pelos alunos 

durante as aplicações da TNI foi entregue sob a forma de manuscritos, conforme mostrado no 

ANEXO 7. Segundo observações e conversas informais com os professores, pode-se inferir que eles 

não leram o livro de RPG distribuído nem visitaram a home-page do cenário. 

Assim, sem a participação criativa nos suportes do jogo, pode-se afirmar que: 

 eles não completaram o processo de aprendizado da TNI, pois não fecharam o ciclo de 

produzir e alterar os suportes (não finalizaram o exercício de expansão de cenário); 

 ficaram ansiosos para fazer a aplicação da TNI sem passar pela experiência completa, o que 

pode ter levado a dificuldade de compreensão do método e de seu aspecto lúdico. 

A título de esclarecimento, apresentamos algumas comparações com experimentos anteriores, cujos 

resultados estão disponíveis no website do projeto (http://www.historias.interativas.nom.br/tni): 

 a TNI só se completou na atividade com os alunos da mesma escola em 2004, quando hove 

de fato produção e inclusão de material no suporte impresso;7 

                                                
7 Publicado como BETTOCCHI, E.liane & KLIMICK, Carlos. Estratégia RPG: escrita e leitura através de narrativas e livro interativos In: Os lugares do design na 
leitura Teresopolis: Novas Ideias, 2008, p. 149-196. Em: http://www.2ab.com.br/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=543. 
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 no experimento Brasil Barroco, durante a pesquisa de doutorado da coordenadora de design, 

somente um participante postou no blog, assim mesmo sem fazer um tratamento do material 

(fez apenas uma coleta de informação, mas não cruzou os dados com nenhum elemento 

pessoal ou componente do cenário);8 

 na disciplina Estratégia RPG, do curso de pós-graduação lato sensu Lugares do Design na 

Leitura, na PUC-Rio, houve muita produção, mas não houve efetivamente inclusão desta 

produção nos suportes, apesar de ter havido um projeto de criação de website para o cenário 

Muiraquitã: A Sobrevivência das Lendas e um projeto de expansão do website Brasil 

Barroco.9 

5.2. Análise dos resultados da Instância Processual 

Os resultados obtidos no primeiro ano do projeto apontam para o seu potencial como recurso didático 

para os professores com boa aceitação junto aos alunos. Apesar das dificuldades encontradas pelos 

professores durante o curso de qualificação em TNI e  na sua posterior aplicação junto aos alunos, as 

atividades criadas foram bem aprovadas pela quase totalidade dos estudantes que pediram sua 

repetição nas aulas de português, bem como atividades similares na aulas de matemática. Os 

professores também se mostram satisfeitos e dispostos a fazer uma reciclagem com os ajustes 

necessários no curso para realizar novas experiências junto a seus alunos. Em um projeto-piloto com o 

desenvolvimento de um novo ferramental didático é esperado encontrar-se obstáculos e dificuldades 

trazidos pela própria situação de se introduzir o novo em uma estrutura antiga. Deve-se destacar o 

entusiasmo de professores e alunos com a TNI, técnica que busca  contribuir para renovar sem abrir 

mão dos valores e acertos do passado, trazendo a interatividade e a narratividade como ferramentas 

para facilitar a compreensão da matéria pelos alunos e estimular a criatividade,  a socialização, a 

cooperação, bem como uma leitura e escrita críticas por parte dos alunos. 

5.2.1. Dificuldades encontradas pelos professores 

As dificuldades encontradas pelos professores podem ser agrupadas em três categorias: 

1) estrutura escolar atual: os professores apontaram as dificuldades de disponibilizar horários para 

fazerem o curso de qualificação em TNI mesmo com o apoio da diretora. Além da dificuldade natural 

de conciliar as agendas de todos os docentes envolvidos, não havia horários na instituição para cursos 

de aperfeiçoamento voluntários desse tipo. Optou-se por dias e horários em que todos os docentes 

                                                
8 Disponível na Biblioteca da PUC-Rio em http://www2.dbd.puc-rio.br/arquivos/170000/170900/10_170912.htm?codBib= e publicado de forma resumida como 
BETTOCCHI, E. Incorporais RPG: design poético para um jogo de representação In: P&D DESIGN 2008, 2008, São Paulo. Anais do P&D Design 2008. São 
Paulo: Centro Universitário Senac, 2008. 
9 O curso foi simultâneo ao projeto, portanto, aproveitamos o cenário concebido para utilizar na disciplina. 
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envolvidos estavam ou poderiam estar na escola e nos quais seria possível passar outras atividades para 

os alunos nos horários de aula, tais como pesquisas, trabalhos de grupo, provas etc. De modo que o 

professor ou professora poderia vir para o curso de TNI sem prejudicar sua turma. Contudo, essa 

estratégia tornou as aulas muito espaçadas, levando a uma perda de ritmo e dinâmica com os 

professores, contribuindo para a desistência da turma da tarde. 

Como solução os professores gostariam de um curso mais seguido e intenso em horários que não 

competissem com as aulas para os alunos, como, por exemplo, dois meses com aulas todos os 

sábados. 

2) Sistema de regras TNI: as narrativas interativas pedem um sistema de regras para a criação de 

personagens e resolução de ações, visto não haver um roteiro pré-definido e o narrador precisar de 

parâmetros para determinar se as personagens dos interatores conseguiram ou não realizar as ações 

pretendidas. Nós buscamos criar um sistema de regras que aliasse conceitos pedagógicos como o das 

competências com as características lógico-matemático-conceituais dos sistemas normais de RPG. 

Contudo, apesar dos professores apreenderem conceitualmente nossos esforços, o sistema final 

mostrou-se por demais complexo para as necessidades deles, tornando-os inseguros para sua aplicação 

junto a seus alunos. A solução encontrada foi criar um sistema que mantivesse seus pressupostos 

conceituais de forma implícita, mas com um sistema de resolução mais simples e rápido, com termos 

que se aproximavam mais da realidade de professores e alunos. Por exemplo, os níveis de habilidade 

das personagens iam agora de 0 a 10, mesma escala das notas das provas. 

3) Aplicação da TNI junto aos alunos: as aulas teóricas mostraram-se suficientes para os fins 

desejados pelos professores de conhecimento das bases da TNI , a ligação que ela estabelece entre 

interatividade e narratividade bem como possíveis aplicações educacionais. Porém, eles ainda se 

mostraram inseguros quanto a efetivamente realizar uma sessão de TNI com seus alunos.  

As dificuldades em comum dos professores foram: 

1. Sentir-se capacitado a ser narrador (a) para seus alunos, dominando sistema de regras e 

técnicas de narrativa; 

2. Dificuldade de visualizar a atividade acontecendo com os alunos; 

3. Como narrar uma sessão de RPG para uma turma de 30 ou mais alunos? 

Soluções encontradas: os próprios professores encontraram ou propuseram alterações no curso para 

sanar esses problemas, foram elas: 

1. Aumentar o conteúdo de aulas práticas, com os professores jogando mais sessões de TNI e 

narrando histórias de TNI uns para os outros; 
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2. Assistir os monitores do curso fazendo uma sessão de TNI junto aos alunos. Ter uma vivência 

de TNI junto a um grupo pequeno de alunos numa fase intermediária do curso, em vez de ter 

essa interação somente no final; 

3. Um professor que se sentia mais qualificado atuou como narrador para a turma de 30 alunos, 

sendo assistido por outro professor para manter a atividade dinâmica; Duas professoras 

fizeram a dinâmica dividindo a turma em grupos, com cada grupo controlando uma 

personagem; Algumas professoras fizeram atividades mais simples, com grupos de alunos 

fazendo dramatizações de contos de Machado de Assis pelos alunos, utilizando a 

interatividade da TNI para situações em que a história poderia ter seguido outro rumo. Essa 

atividade contou com a intervenção dos monitores para sanar dúvidas; 

4. Uma solução aventada pelos professores para o ano que vem foi a de procurar alunos que 

sejam mestres de RPG e torná-los parceiros em um projeto de TNI para ser feito com os 

colegas. 

Dificuldade específica dos professores de matemática: perceber como introduzir os conceitos de 

matemática em uma situação narrativa de TNI. Ou seja, criar um roteiro em que uma determinada 

cena um conceito matemático pudesse ser apresentado aos alunos ou usado para resolver um desafio. 

Como os próprios alunos demandaram atividades de TNI para matemática essa é uma dificuldade que 

terá de ser superada, merecendo atenção especial nos próximos cursos de TNI para docentes. Uma 

solução é estimular a parceria entre professores das áreas humanas, particularmente português, que 

teriam maiores facilidades com enredos e personagens, com professores das áreas de exatas, 

particularmente matemática. 

5.2.2. Resultados obtidos pelos professores junto a seus alunos 

Os professores e professoras que fizeram o curso de TNI mostraram-se interessados em fazer uma 

nova versão que atendesse a sua sugestão, inclusive estimulando outros colegas a participarem, 

destacando que apesar das dificuldades encontradas, as atividades de TNI realizadas junto aos alunos 

obtiveram vários resultados positivos. Dentre eles: 

• Os alunos e alunas se empolgaram, se envolveram com a atividade, mostrando dinamismo e 

motivação para ter a aula até o final. O ambiente escolar mostrou-se prazeroso para eles; 

• Auxiliou-os a fixar enredo e personagens dos contos de Machado de Assis trabalhados com 

eles, estimulando-os, inclusive, a ler outros contos do autor; 

• Estimulou a criatividade e o trabalho de pesquisa dos alunos para criarem textos e 

personagens dentro do contexto histórico-literário das narrativas por eles vivenciadas; 
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• Estimulou os alunos a produzirem criativamente; 

• Auxiliou a recuperar alunos problema. 

De fato, pesquisa realizada junto aos alunos através de questionários e entrevistas parece corroborar 

essa visão positiva da atividade por parte deles. 

5.2.3. Recepção da atividade de TNI pelos alunos: 

Conforme pode ser visto no ANEXO 6, o questionário foi aplicado a 58 alunos pelos pesquisadores e 

pelos professores do Colégio Estadual Vicente Januzzi. A quase totalidade dos alunos aprovou a 

atividade de histórias interativas realizadas pelos professores. Dos 58 alunos entrevistados, apenas 1 

(hum) não gostou da atividade. Além disso, os alunos mostraram o desejo de repetirem a atividade. 

 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 das 

diferenças das atividades de TNI em relação às atividades tradicionais das escolas. 

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 Além disso, essas informações demonstram também que não ocorreu (da 
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forma que nós esperávamos) a integração entre diversas disciplinas, fato este que já havia sido 

apontado nas entrevistas junto aos professores. Uma parte considerável dos alunos (26%) sugeriu que 

repetíssemos mais vezes a atividade. Consolidando as informações do questionário, que demonstram 

que os alunos se entusiasmaram com a atividade e destacaram que elas os ajuda a aprender, socializar e 

criar, podemos concluir que a TNI tem um grande potencial junto aos alunos.  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 

6. Conclusões 

Interatividade e Inclusão Social 

Retomemos o conceito de Leitura utilizado neste projeto, no seu sentido amplo de textos e imagens 

que se articulam numa leitura de mundo que permite uma ação criativa e autônoma, estimulando uma 

visão crítica do mundo ao redor e das próprias práticas. Neste sentido, a manipulação dos suportes 

confrome prevista no projeto deveria ser capaz de estimular a produção "a partir do texto" e não "sobre  

o texto", o que implicaria em responsabilidade autoral e ética. 

No entanto, os resultados obtidos na Instância formal nos permitem inferir que  houve um grande 

empenho dos professores em buscar um aumento da compreensão dos conteúdos pelos alunos, ou 

seja, um estímulo à produção "sobre"; mas não houve o mesmo empenho em aumentar a produção "a 

partir de", nem mesmo por parte dos professores. Assim, podemos ponderar que ou o processo 

apresenta deficiências e precisa ser revisto, ou este aspecto da atividade não interessa a este público. 

Em relação ao refinamento do processo, no ANEXO 1, o item 1.3 mostra os dois exercícios 

apresentados aos professores: o primeiro, de expansão do cenário jogado; o segundo, de aplicação da 

técnica vivenciada. Observamos, por comparação com os outros experimentos, que quando houve 

uma divisão muito bem definida destas duas etapas, o processo como um todo ficou mais claro e as 

aplicações da TNI foram mais evidentes. Isto pode  indicar que a TNI precisa ser primeiro exercitada 

como expansão do cenário jogado, devendo-se prosseguir para a sua aplicação somente após a 

materialização deste primeiro exercício, com produção de material e inclusão do material em pelo 

menos um dos suportes. 
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Assim, pensamos que uma contribuição mais efetiva do Design para a TNI e suas implicações  de 

interatividade e inclusão social como co-autoria requer uma obrigatoriedade da inclusão do material 

nos suportes, sob a forma de um relatório escrito a partir dos itens dos relatos apresentados nos 

exercícios, conforme o ANEXO 1; e, sobretudo, a obrigatoriedade da entrega deste relatório inserido 

no livro de RPG ou postado no blog do cenário pelo próprio participante, para que a TNI possa 

oferecer a sua contribuição em auxiliar os educadores a fazerem a passagem de um paradigma 

analógico para um digital, em que as interfaces interativas das novas tecnologias digitais possam ser 

utilizadas em todo seu potencial. 

Pois, reforçamos que não é suficiente introduzir as novas tecnologias em sala de aula sem que o 

professor se prepare para usá-las dentro de uma lógica interativa. Caso contrário, as novas mídias 

simplesmente reproduzirão as práticas tradicionais de outro modo, “passando a limpo” sua atuação de 

uma mídia para outra. Um outro “modo de pensar” se faz preciso. 

Efeito Multiplicador, Inter e Multidisciplinaridade e Interação Social 

Analisando os dados da pesquisa obtidos por observações, entrevistas e questionários (ANEXO 6), 

percebe-se que apesar de todas as dificuldades encontradas e dos resultados negativos da instância 

formal, as atividades processuais de TNI realizadas obtiveram bons resultados junto aos alunos tanto 

do ponto de vista dos professores como da perspectiva dos próprios alunos. 

Destaque-se que não somente os alunos apontaram que a atividade auxiliou-os a compreenderem a 

matéria, ponto que não pode ser desconsiderado em projetos lúdico-pedagógicos, como também 

estimulou-os a criar, pensar, socializar e interagir com os colegas, pontos que são vitais para práticas 

construtivistas como a pedagogia da autoria e a educação flexível, bem como para a pedagogia da 

autonomia de Paulo Freire. Associada a esse resultado, que incluiu o desejo dos alunos não somente 

por repetirem a atividade de TNI como também para expandi-la para outras disciplinas, está o resgate 

da escola como um espaço prazeroso para os alunos, em que eles se sentem estimulados a ficar nas 

aulas até o final. A escola não é o ambiente per se do lúdico, mas pode ser o ambiente ideal para 

atividades lúdico-pedagógicas, atendendo a uma demanda de professores e alunos. 

Diante dos resultados alcançados, sentimo-nos confiantes para ponderar que o projeto Incorporais 

atingiu seu objetivo, ainda que parcialmente, de verificar as possibilidades da TNI como recurso 

didático para professores através de um curso de qualificação dos mesmos nessa tecnologia que 

associa interatividade e narratividade para benefício dos alunos. Identificados os problemas e 

dificuldades encontrados e propostas soluções, a etapa seguinte é qualificar professores em curso re-
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elaborado de TNI para que esse recurso didático possa atingir sua etapa seguinte, criando 

multiplicadores para a rede pública estadual de ensino. 
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8. ANEXOS 

1. Textos disponibilizados para os professores participantes in loco e no website 

(http://www.historias.interativas.nom.br/tni) 

1.1. Formulário de participação 

1.2.  Programa da atividade 

1.3. Exercícios 

1.4. Regras simplificadas e Planilha de Personagem do RPG Incorporais 

2. Fotografias do livro Capitães da Areia 

3. Arquivos do livro Muiraquitã: A Sobrevivência das Lendas finalizados para impressão em 

formato PDF. 

4. Formulários de participação preenchidos 

2.1. Ana Cristina Paraizo (segunda) 

2.2.  Ana Paula Trindade (terça) 

2.3. Luciene Rodrigues Ambrosio (terça) 

2.4. Regina Coeli Costa Canizio (terça) 

5. Produção de professores participantes 

3.1.  Lucia Frusco 

3.2.  Renata Dias 

6. Tabulações de observações, entrevistas e questionários 

7. Fotocópias da produção dos alunos participantes dos projetos implementados  pelos 

professores 

8. DVD contendo entrevistas, depoimentos e registros das atividades 

 

 

 

 

 



 28 

ANEXO 1 
Textos disponibilizados para os professores participantes in loco e no website 
(http://www.historias.interativas.nom.br/tni) 
 
1.1. Formulário de participação 
 
Se quiser participar de um experimento de Incorporais, por favor preencha e envie este formulário para 
webmaster@historias.interativas.nom.br 
Não se sinta limitado/a aos tamanhos das tabelas. 
Entrarei em contato quando tiver horário e local agendados para o jogo, assim como outros participantes 
disponíveis. Se preferir convidar seu próprio grupo de RPG, acrescente no campo dos comentários e peça-
lhes que também preencham este formulário. 
Todos os participantes receberão o livro gratuitamente. 
Agradeço desde já, 
Eliane Bettocchi 
 
Nome: 
Idade e sexo: 
Escolaridade: 
Profissão: 
Contato (e-mail, telefone ou endereço para correspondência): 
 
1.Já ouviu falar de RPG (Role-Playing Game)? 
2.Já jogou RPG? 
 
3.Joga outros tipos de jogo?  
(  ) videogame 
(  ) cardgame 
(  ) livro-jogo 
(  ) estratégia  
(  ) outros: 
 
 
 
4.Lê com freqüência?  
(  ) romances 
(  ) quadrinhos 
(  ) livros técnicos ou acadêmicos 
(  ) outros: 
 
 
 
5. Marque na coluna da esquerda o que você mais gosta num livro e na coluna da direita, o que você menos 
gosta: 
(  ) tamanho 
(  ) capa e contra-capa 
(  ) orellhas 
(  ) encadernação 
(  ) cor do papel 
(  ) textura do papel 
(  ) cor das letras 
(  ) forma das letras 
(  ) tamanho das letras 
(  ) imagens 
(  ) conteúdo 
(  ) outros: 
 
 

(  ) tamanho 
(  ) capa e contra-capa 
(  ) orellhas 
(  ) encadernação 
(  ) cor do papel 
(  ) textura do papel 
(  ) cor das letras 
(  ) forma das letras 
(  ) tamanho das letras 
(  ) imagens 
(  ) conteúdo 
(  ) outros:  
 
 

 
6. A que tipos de programas de TV, filmes e vídeos você assiste? 
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7. Que tipos de música você ouve? 
 
 
 
 
Se nunca jogou RPG, não precisa responder as próximas perguntas. 
 
8.Quais RPGs jogou? 
 
 
9.Costuma jogar que RPGs com que freqüência? 
 
 
10.Já sentiu vontade de criar um suplemento para algum RPG já existente?  
Se sim, o que você criou:  
(  ) regras para:  
 
(  ) cenários para:  
 
(  ) personagens para:  
 
(  ) aventuras-prontas para:  
 
(  ) tudo para:  
 
 
11.Já sentiu vontade de criar seu próprio RPG? 
Se sim, o que você criou:  
(  ) regras 
(  ) cenários 
(  ) personagens 
(  ) aventuras-prontas 
(  ) tudo 
 
12.Já sentiu vontade de registar suas aventuras, personagens, etc, de RPG? Se sim, o que você fez: 
(  ) textos  
(  ) imagens 
(  ) músicas 
(  ) outros: 
 
 
13. O que você lê, assiste ou ouve influencia ou serve como referência para criar ou jogar RPGs? 
 
14.O que você cria ou joga de RPG influencia ou serve como referência para outras atividades? 
 
15.Depois que joga um RPG você sente vontade de se aprofundar ou pesquisar sobre o tema da 
ambientação? 
 
16.Costuma registrar e guardar o que produz de pesquisa ou material para RPG? Tal pesquisa ou material 
já foi útil para alguma outra atividade? Qual? 
 
 
Comentários: 
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1.2.  Programa da atividade 
 

Projeto Incorporais para o C.E. Vicente Januzzi 
Website: http://www.historias.interativas.nom.br/tni 
Coordenadores: Eliane Bettocchi1 e Carlos Klimick2 

Introdução 

Apresentamos aqui uma proposta de oficina cujo objetivo é capacitar educadores na utilização da TNI 
(Técnicas para Narrativas Interativas), uma metodologia de utilização de histórias interativas como os Role 
Playing Games (RPG), em suporte impresso (livro) e eletrônico (website e blog), para a construção de 
conhecimento dentro de uma pedagogia construtivista em sinergia com os princípios da Educação Flexível 
e da Pedagogia da Autoria, articulando diferentes leituras em interações orais, trabalhos de pesquisa e 
escrita criativa. A TNI pode ser aplicada no escopo de uma disciplina, de forma inter ou transdisciplinar. 
O termo “leitura” é aqui compreendido em seu sentido amplo, conforme proposto pela Cátedra UNESCO de 
Leitura PUC-Rio: “A leitura é entendida hoje como uma interação entre o texto e o leitor, ambos forjados no 
amplo circuito de significações e mídias da contemporaneidade; como experiência do diálogo entre o sujeito 
e as textualidades/linguagens do mundo pós-moderno”.3  
Leitura, portanto, no seu sentido amplo de textos e imagens que se articulam numa leitura de mundo que 
permite uma ação criativa e autônoma, estimulando uma visão crítica do mundo ao redor e das próprias 
práticas. A TNI propõe um nível mais evidente de interatividade na relação do leitor com a obra, 
despertando a competência e o gosto pela leitura e escrita como um processo que se dá sobre diferentes 
suportes. Os alunos participantes de uma atividade de TNI são então estimulados a uma produção criativa e 
crítica sobre a aventura que vivenciaram, articulando conhecimentos e desenvolvendo habilidades de 
pesquisa de forma lúdica.  
No processo de formação de uma leitura e escrita críticas, o professor questiona o modelo pedagógico no 
qual trabalha. O suporte impresso é familiar ao educador, com forte presença no paradigma analógico, ao 
trazer um nível mais evidente de interatividade para este suporte, prepara-se o caminho para a mudança 
para um paradigma digital e um modelo pedagógico atualizado. 
Procuraremos enfatizar a idéia de interatividade como uma relação dialógica entre sujeitos que pressupõe 
autonomia, imprevisibilidade e criatividade de respostas, gerando um ambiente propício para o 
questionamento e a refiguração da realidade e, por conseguinte, para a responsabilidade autoral e ética. 
Pedagogia da Autoria e Educação Flexível 
Apesar do conhecido poder de sedução da passividade diante da TV, quando o chamado à aventura é feito, 
muitos são os heróis brasileiros que o atendem. Não é à toa que nosso país tem uma produção tão ampla 
de blogs, fotologs, orkut etc apesar da desigualdade digital. Em seu dia-a-a-dia, a professora, ou professor, 
depara-se com os alunos que possuem páginas na web, blogs, fotologs, fazem mini-filmes com a câmera 
digital, dominam os recursos de um celular, que se aventuram a criar! Diante desse fato, torna-se óbvio que 
os processos educacionais, não importa se presenciais ou a distância, deveriam se aproveitar das 
tecnologias, mas sem jamais se limitar ao mero manuseio do equipamento e reprodução do que já foi feito, 
a simplesmente passar a limpo, à passividade. O educador Paulo Freire tinha como uma das propostas 
centrais da “Pedagogia da Autonomia”, aproveitar a experiência de vida, o saber acumulado pelos alunos 
em suas experiências cotidianas. “Por que não estabelecer uma “intimidade”entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles tem como indivíduos?” (FREIRE, 1996:30) 
O MEC também tem experiências sobre o assunto: em quatro anos de edição do TV Escola o número de 
professores que preferiu criar vídeos a escrever artigos surpreendeu a Secretaria de Educação a Distância 
(Seed) e as universidades públicas envolvidas na tutoria e implementação do curso. Além disso, os 
professores que participaram das atividades relataram que passaram a assistir televisão e trabalhar em 
classe de forma diferente da que faziam antes, pois agora se sentiam muito mais críticos e seguros com o 
uso da TV e vídeo. Uma outra experiência realizada em 2004 pelo MEC através do TVEscola com poesia, 
na qual professores e alunos foram convidados a mandar um vídeo com um poema que seria veiculado na I 
Semana de Poesia da TV Escola, comprovou o desejo dos participantes de criar, pois apesar de não haver 
prêmios ou ajuda financeira, mais de 300 vídeos foram recebidos. Pelo visto, muitos nascem autores, com 
algo para dizer, os modelos sociais e de escolas anteriores estariam podando este desejo? Disposto a 
aproveitar esta motivação para a criação, o Departamento de Produção e Capacitação em EAD da Seed 
definiu como política para suas ações de capacitação, a partir de 2005, a pedagogia da autoria. 

                                                        
1 Coordenadora da área de Design Gráfico e diretora de arte do projeto. 
2 Coordenador da área de Design Didático e roteirista do projeto. 
3 (http://www.catedra.puc-rio.br/apresentacao.htm, capturado em 27/08/07) 
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A pedagogia da autoria busca a apropriação das mídias para a criação de conteúdos num trabalho 
colaborativo de docentes e alunos, como coloca Carmen Neves, “incentiva o uso integrado de múltiplas 
linguagens e promove a autoria e o respeito à pluralidade e à construção coletiva, reconhecendo nos 
alunos, professores e gestores sujeitos ativos e não passivos”.(Neves, 2005:21). 
É importante frisar que a pedagogia da autoria não se trata de transferir a responsabilidade do processo 
educacional para os alunos. Estimular a autonomia, a busca de conhecimento, a criatividade, sim. Mas, os 
professores se fazem presentes no planejamento e acompanhamento, dando uma linha mestra, garantindo 
uma organicidade que faz com que os alunos adquiram conhecimentos significativos ao longo do processo. 
Educação Flexível, em seu sentido mais amplo, constitui-se em reconhecer que todos os estudantes têm 
diferentes necessidades de aprendizado e criar e implementar uma estratégia educacional a partir deste 
fato. As diferentes necessidades são principalmente da ordem de quando e onde estudar e sob que ritmo de 
aprendizado. Mas, também incluem diferenças culturais, psicológicas, sociais, de conhecimentos prévios 
etc. (Flinders University). Lino de Macedo adverte que não basta garantir em lei o direito de todas as 
crianças à educação básica pública e gratuita na escola: 

 
Crianças que têm o mesmo direito à educação, porém, só podem realizá-lo na prática se 
suas diferenças, suas histórias de vida, suas formas de interação com o mundo, seus 
mecanismos de construção de conhecimento, seus processos de desenvolvimento, suas 
relações e expectativas sociais forem considerados. (Macedo, In Becker, 2001:vii) 

 
Fernando Becker observa que no construtivismo os pólos de ensino e aprendizagem se reposicionam, 
passa a existir uma troca em que o professor ensina e aprende, aperfeiçoando sua docência, e o aluno 
aprende e ensina. O ambiente torna-se então propício para a construção do conhecimento e a descoberta 
do novo. Este é o princípio balizador para se oferecer programas com flexibilidade para o aluno escolher, 
quando, onde, o que estudar e de que forma. A educação flexível se ajusta bem às proposições de Paulo 
Freire de que não há docentes sem discentes, ambos sujeitos do processo de aprendizagem, num processo 
de troca onde há o imperativo ético de respeito às particularidades dos alunos. 
Este desejo por autoria e flexibilidade seria um dos traços emergentes do momento em que vivemos, uma 
mudança de paradigma para um ambiente mais interativo. Marco Silva propõe que a emergência atual da 
interatividade se dá em três esferas: tecnológica, mercadológica e social. O forte apelo da interatividade 
seria socialmente ligado ao momento contemporâneo de crise dos grandes projetos e ideologias e 
valorização do individualismo, potencializado e fortemente evidenciado tecnologicamente pelas mídias 
interativas e aproveitado e dinamizado mercadologicamente na relação das empresas com seus 
consumidores. As três esferas se influenciam e modificam recursivamente, sem que haja preponderância de 
uma sobre a outra. Para o autor, novos paradigmas estão se formando e requerendo novas perspectivas 
educacionais. Pois, não é suficiente introduzir as novas tecnologias em sala de aula sem que o professor se 
prepare para usá-las dentro de uma lógica interativa. Caso contrário, as novas mídias simplesmente 
reproduzirão as práticas tradicionais de outro modo, “passando a limpo” sua atuação de uma mídia para 
outra. Um outro “modo de pensar” se faz preciso. 
O pesquisador Edgar Morin define paradigmas como as estruturas de pensamento que de modo 
inconsciente comandam nosso discurso: 

(...) um paradigma é constituído por conceitos fundamentais e por categorias dominantes da 
inteligibilidade, ao mesmo tempo que por relações lógicas (conjunção, disjunção, implicação 
ou outras) entre estes conceitos e categorias. Assim, os paradigmas organizam e controlam 
de forma oculta todas as observações, todos os enunciados, todas as teorias que 
obedecem a seu comando. (Morin, 2002:190). 

Observamos então que o reposicionamento de um modo de pensar é de fato um questionamento do 
paradigma sob o qual agimos consciente ou inconscientemente. De forma similar, Fernando Becker propõe 
que as práticas pedagógicas se fundamentam em determinadas epistemologias. Assim, a superação de um 
modelo arcaico de pedagogia diretiva para o de uma pedagogia relacional terá como condição necessária, 
ainda que não suficiente, uma crítica epistemológica. (Becker, 2001:30). 
A TNI se insere dentro da proposta pedagógica da Educação Flexível, que respeita as diferentes 
necessidades dos educandos e suas singularidades, e da Pedagogia da Autoria, que justamente estimula a 
criação, ambas promovem a construção do conhecimento permitindo momentos de interação presencial e a 
distância, em suporte impresso e digital. Propostas que se encontram em consonância com os princípios da 
Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire que estipulam que não há docência sem discência, seu 
compromisso ético de reconhecer e respeitar as particularidades dos alunos como co-sujeitos do processo 
educacional, com seu saber indispensável “que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. (Freire, 1996: 22). É neste ambiente que a TNI 
oferece a sua contribuição para auxiliar os educadores a fazer a passagem de um paradigma analógico 
para um digital, de um modelo pedagógico diretivo para um relacional, para que as interfaces interativas das 
novas tecnologias digitais possam ser utilizadas em todo seu potencial.  
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Aulas expositivas e oficinas de TNI 
Os participantes serão desafiados a construir uma relação interativa com o suporte impresso, e a levar esta 
relação para o suporte eletrônico, permitindo-lhes explorar tais suportes mais plenamente, ao mesmo tempo 
em que serão qualificados em TNI como interatores através de oficinas presenciais, com etapas teórica e 
prática, e capacitados a aplicar a TNI com seus alunos e a qualificar novos interatores, num efeito 
multiplicador. 
As oficinas objetivam 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.  
Programa 
1.  Apresentação do projeto. 
2.  Sessões teóricas para todos os inscritos, com o seguinte conteúdo: 

• introdução aos conceitos narrativos para o contexto lúdico da história interativa;  
• explanação sobre o design do suporte impresso e sua importância no processo de jogo;  
• apresentação crítica dos principais RPGs disponíveis no mercado e de experiências de 

aplicação em treinamento, terapia e ensino;  
• apresentação da proposta da TNI; 
• casos específicos de aplicação desta TNI; 
• escolha do cenário de jogo, que pode ser direcionada para dois objetivos: 

i. Temas transversais: escolha de um tema transversal de interesse dos professores 
para guiar a idealização do cenário de jogo, de modo a atender o maior número 
de disciplinas possível através de narrativas com enredos inter e 
transdisciplinares.  

ii. Obras literárias: o cenário de jogo pode ser idealizado a partir de obra literária 
indicada pelo professor, que também indicará quais competências e/ou temas 
transversais serão trabalhados a partir da obra indicada. 

3.  Concepção e produção dos suportes: o cenário será veiculado em livros 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 jogadores, convidando-os a preencherem estes espaços com seus próprios textos; o 
cenário terá uma home-page e um blog, 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 esta fase, os participantes serão convidados a preencher o formulário disponível no website 
do projeto e visitar as páginas dos cenários, bem como a ler textos sobre a atividade que estarão 
disponíveis on-line e tirar dúvidas. 

4.  Sessões práticas quinzenais de 4 horas cada para cada grupo de 5 ou 6 pessoas, divididas em: 
• primeira: distribuição dos livros e concepção de personagens pelos participantes;  
• segunda a quarta: vivência de uma história com as personagens dos interatores, que 

aborde o tema transversal.  
Durante estas sessões será requisitada produção dos participantes sobre o conteúdo jogado, em 
qualquer linguagem, suporte e técnica (desenho, texto, vídeo etc). Cada participante deverá incorporar 
sua produção ao seu livro e/ou enviá-la para o blog, As sessões presenciais são intercaladas com 
interações virtuais. 

5.  Terminadas as histórias, a turma voltará a se reunir para avaliar o material incorporado a cada um dos 
livros e enviado ao blog para fazer uma seleção do que será oficialmente incorporado à edição 
seguinte do livro e à home-page do cenário. O material produzido será avaliado por todos segundo os 
seguintes critérios: 

• qualidade da produção em termos de busca de informações sobre os temas;  
• qualidade da produção em termos de capacidade de observação e crítica a estereótipos e 

preconceitos; 
• incorporação do material ao livro como parte da diagramação e encadernação, assumindo a 

autoria coletiva do jogo. 
Discussão sobre os projetos dos participantes para aplicação da TNI às suas respectivas 
necessidades e interesses. Este momento poderá também ser virtual. 

6.  Atualização dos suportes: o material  selecionado será entregue à coordenadora de design para 
tratamento gráfico, atualização da home-page e impressão da nova edição do livro em gráfica rápida. 
Durante esta fase, os participantes terão tempo para elaborar seus projetos e esclarecer dúvidas. 

7.  Apresentação dos projetos dos participantes e da nova edição do suporte impresso, com a inclusão do 
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material produzido. Os projetos finais serão avaliados por todos segundo os seguintes critérios: 
• viabilidade; 
• capacidade de estimular busca de informações sobre o tema; 
• capacidade de estimular o senso crítico e de incentivar a autoria coletiva. 

8.  Implementação dos projetos com os alunos, com acompanhamento dos coordenadores. 
 
Cronograma 

Dias por Mês Atividades 

fev mar abr mai jun jul 
Item 1: apresentação 1 (13)      
Item 2: sessões 
teóricas 

2  (18 e 21)      

Item 3: Concepção e 
produção dos 
suporte 

8 (22 a 30) 23 (01 a 23)     

Item 4: Sessões 
práticas presenciais 
e virtuais 

 15  
ter: 18 
 

30  
ter: 01, 15 e 29 
 

18 (30 a 18)  
 

  

Item 5: Apresentação 
do exercício de 
expansão do cenário  

   2 (ter 13)   

Item 6: Elaboração 
dos exercícios 

   19 (14 a 31) 15 (01 a 15)  

Item 7: Discussão 
dos exercícios 

    2 (ter 10)  

 
Item 8: Implementação dos projetos durante o segundo semestre letivo de 2008. 
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1.3. Exercícios 
 

Projeto Incorporais para o C.E. Vicente Januzzi 
Website: http://www.historias.interativas.nom.br/tni 
Coordenadores: Eliane Bettocchi4 e Carlos Klimick5 
 
Introdução 
 
A TNI é uma metodologia de utilização de histórias interativas como os Role Playing Games (RPG), em 
suporte impresso (livro) e eletrônico (website e blog), para a construção de conhecimento dentro de uma 
pedagogia construtivista em sinergia com os princípios da Educação Flexível e da Pedagogia da Autoria, 
articulando diferentes leituras em interações orais, trabalhos de pesquisa e escrita criativa. A TNI pode ser 
aplicada no escopo de uma disciplina, de forma inter ou transdisciplinar. 
O termo “leitura” é aqui compreendido em seu sentido amplo, conforme proposto pela Cátedra UNESCO de 
Leitura PUC-Rio: “A leitura é entendida hoje como uma interação entre o texto e o leitor, ambos forjados no 
amplo circuito de significações e mídias da contemporaneidade; como experiência do diálogo entre o sujeito 
e as textualidades/linguagens do mundo pós-moderno”.6  
Leitura, portanto, no seu sentido amplo de textos e imagens que se articulam numa leitura de mundo que 
permite uma ação criativa e autônoma, estimulando uma visão crítica do mundo ao redor e das próprias 
práticas. A TNI propõe um nível mais evidente de interatividade na relação do leitor com a obra, 
despertando a competência e o gosto pela leitura e escrita como um processo que se dá sobre diferentes 
suportes. Os participantes de uma atividade de TNI são então estimulados a uma produção criativa e crítica 
sobre a aventura que vivenciaram, articulando conhecimentos e desenvolvendo habilidades de pesquisa de 
forma lúdica: ou seja, produzir a partir de, e não sobre. 
Procuraremos enfatizar a idéia de interatividade como uma relação dialógica entre sujeitos que pressupõe 
autonomia, imprevisibilidade e criatividade de respostas, gerando um ambiente propício para o 
questionamento e a refiguração da realidade e, por conseguinte, para a responsabilidade autoral e ética. 
 
Exercício de expansão da ambientação jogada: 
Consiste de um relato escrito descrevendo e justificando as etapas de execução de um produto ou ação e, 
se possível, de um esboço ou protótipo. 
Este produto ou ação é uma expressão criativa de um ou mais componentes narrativos (personagem, 
cenário, regras; a aventura jogada), resultante da consolidação do metajogo produzido durante ou entre as 
sessões.7  
Para elaborar o relatório, sugerimos ao participante começar respondendo às seguintes perguntas: 
 
1. Conceito: sobre o quê será e para quê servirá meu trabalho? 

• Com qual (ou quais) componente narrativo irei trabalhar: minha personagem; o cenário; as regras; a 
aventura jogada? 

• O quê este componente significa para mim? 
• O quê eu gostaria de expressar por meio deste componente? 

2. Levantamento: quais serão as referências do meu trabalho? 
• Que assuntos se relacionam ao meu trabalho: literatura, história, geopolítica, ecologia, sociologia, 

psicologia, artes plásticas, multimídias, religião etc? 
• Onde vou pesquisar estes assuntos referentes ao meu trabalho: bibliografia, internet, locais? 

3. Concepção: como irei realizar meu trabalho? 
• Como vou cruzar os dados levantados com meus interesses pessoais e meu componente 

escolhido? 
• Que linguagens vou utilizar para veicular este conteúdo: texto escrito, música, vídeo, pintura, site, 

jogo, escultura, instalação, performance, etc? 

                                                        
4 Coordenadora da área de Design Gráfico e diretora de arte do projeto. 
5 Coordenador da área de Design Didático e roteirista do projeto. 
6 (http://www.catedra.puc-rio.br/apresentacao.htm, capturado em 27/08/07) 
7 O conceito formal de metajogo seria jogo sobre o jogo. Entretanto, um segundo conceito de metajogo (metagaming), proposto por Phil 
Vecchione [www.dnaphil.com] em palestra realizada na GenCon Indy 2004, em Indianápolis, Indiana, EUA [www.gencon.com] pareceu 
mais interessante para servir de base para a proposta deste jogo. 
Vecchione conceitua metajogo como jogo fora do jogo, ou seja, o jogo que continua depois que acaba uma sessão de jogo, alegando 
que todos os jogos apresentam esta característica, mas apenas alguns a pressupõem no seu design, sobretudo os jogos com peças 
colecionáveis. No RPG, o metajogo existe, porém: poucos jogadores dedicam-lhe tempo; e poucas páginas nos livros são dedicadas a 
isso. Em Incorporais, o metajogo faz parte do design do livro, da criação das personagens, inclusive na distribuição dos pontos de 
experiência e do desenrolar das histórias. E é o metajogo que fará o jogo ampliar-se. 
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• Que suportes, técnicas e materiais vou utilizar para materializar minha produção: impresso, digital, 
tridimensional, corporal, espacial, etc? 

4. Justificativa: por quê realizarei este trabalho? 
• Quais foram as minhas motivações? 
• O que aprendi com este trabalho? 
• Que contribuições meu trabalho poderá trazer para outras pessoas? 

 
Os produtos ou ações poderão ser veiculados no próprio livro impresso, no website do Projeto Incorporais 
ou em qualquer outro meio de divulgação que o participante escolher. 
Para veicular na edição seguinte do livro, o participante deverá entregar seu material anexado ao seu livro 
na posição em que deseja que seu material seja publicado. Se for possível, providenciar arquivos digitais do 
material. Este material será inserido na diagramação. O participante receberá seu livro e um CD com a nova 
edição em formato PDF, já contendo seu material, pronta para ser impressa. 
Para veicular no site, providenciar os arquivos digitais para serem convertidos em HTML ou entregar o 
produto já formatado em HTML, Flash, CSS ou GIF animado. Nossa conta não dá suporte a bancos de 
dados; se houver tal necessidade, sugerimos hospedar em outro local e fazer um link. 
 
Este exercício é uma preparação para o próximo passo, que é a aplicação da TNI aos objetivos específicos 
do participante. 
 
Aplicação da TNI: 
Para elaborar o relatório, sugerimos ao aluno começar respondendo às seguintes perguntas: 
 
1. Conceito: sobre o quê será e para quê servirá meu trabalho? 
A adaptação do sistema Incorporais para um cenário e/ou objetivo específico é feita ajustando-se alguns 
detalhes da criação de personagens. Para tanto, o primeiro passo é determinar alguns aspectos 
fundamentais do cenário: 

• objetivo geral: o que se quer com este cenário, qual o principal ponto, tema ou premissa. Uma 
narrativa, em geral, gira em torno de um tema ou premissa, que é um motivo pelo qual se quer 
narrar uma história. 

• objetivos específicos: quais são os procedimentos, etapas e ações a serem tomadas para 
realização do objetivo geral, e quais são os conhecimentos necessários para se realizar as ações; 

• agentes: quem são as personagens protagonistas deste cenário, quais as suas funções, desejos, 
limites e metas. As personagens são seres fictícios que realizam as ações da narrativa. Podem ser 
classificadas como protagonistas, ou personagens principais, antagonistas, que opõem-se às 
protagonistas, e secundárias, personagens menos importantes na história, coadjuvantes ou 
figurantes. 

• circunstâncias: como é o ambiente deste cenário, suas características espaço-temporais e seus 
eventos. Se o espaço é apenas o local físico onde acontecem as ações, o ambiente é o espaço-
tempo onde-quando se desenrola a narrativa, um espaço acrescido de um clima, o conjunto de 
determinantes sócio-econômicas, morais, psicológicas e religiosas que cercam as personagens. 
Assim, as funções do ambiente são: situar as personagens no tempo, no espaço, no grupo social, 
enfim nas condições em que vivem; ser a projeção dos conflitos vividos pelas personagens; estar 
em conflito com as personagens; fornecer índices para o andamento da narrativa. As circunstâncias 
determinam os eventos favoráveis e desfavoráveis, os desafios e obstáculos, à realização dos 
objetivos. Uma vez definidos estes aspectos, passamos a relacioná-los com os elementos do 
sistema de regras.  

2. Levantamento: quais serão as referências do meu trabalho? 
• Que assuntos se relacionam ao meu cenário: literatura, história, geopolítica, ecologia, sociologia, 

psicologia, artes plásticas, multimídias, religião etc? 
• Onde vou pesquisar estes assuntos referentes ao meu trabalho: bibliografia, internet, locais? 

3. Concepção: como irei realizar meu trabalho? 
• Como vou cruzar os dados levantados com meus interesses pessoais e meu cenário? 
• Que linguagens vou utilizar para veicular este conteúdo: texto escrito, música, vídeo, pintura, site, 

jogo, escultura, instalação, performance, etc? 
• Que suportes, técnicas e materiais vou utilizar para materializar minha produção: impresso, digital, 

tridimensional, corporal, espacial, etc? 
4. Experimentação: como irei testar meu trabalho? 

• Com quem vou testar meu cenário? 
• Em quais circustâncias? 
• Como vou avaliar os resultados? 

5. Justificativa: por quê realizarei este trabalho? 
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• Quais foram as minhas motivações? 
• O que aprendi com este trabalho? 
• Que contribuições meu trabalho poderá trazer para outras pessoas? 

 
Para veicular o cenário no site do Projeto Incoprorais, providenciar os arquivos digitais para serem 
convertidos em HTML ou entregar o produto já formatado em HTML, Flash, CSS ou GIF animado. Nossa 
conta não dá suporte a bancos de dados; se houver tal necessidade, sugerimos hospedar em outro local e 
fazer um link. 
 
Critérios de Avaliação: 

• qualidade da produção em termos de busca de informações sobre o tema;  
• qualidade da produção em termos de capacidade de observação e crítica a estereótipos e 

preconceitos; incorporação do material ao livro como parte da diagramação e encadernação e/ou 
envio de material para o site do projeto, assumindo a autoria coletiva do jogo.  

Os trabalhos finais  de aplicação da TNI serão avaliados segundo: 
• a viabilidade; 
• a capacidade de estimular busca de informações sobre o tema; 
• a capacidade de estimular o senso crítico e de incentivar a autoria coletiva.  

Serão considerados interatores capacitados aqueles que atenderem aos requisitos acima e cujos trabalhos 
sejam implementados, gerando novos interatores. 
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1.4. Regras simplificadas e Planilha de Personagem do RPG Incorporais 
 
SISTEMA BÁSICO INCORPORAIS 
http://www.historias.interativas.nom.br/tni 

1) Introdução: 
Os Role-Playing Games (RPGs) são histórias interativas que demandam uma co-autoria de todos os seus 
participantes, mestres e jogadores, que criam cooperativamente uma narrativa. As Técnicas para Narrativas 
Interativas (TNI) são um método para utilizar os RPGs para fins educacionais. Incorporais tem como missão 
ser um sistema voltado para o aprendizado, para desenvolver um pensamento crítico através das histórias 
vivenciadas em que os jogadores buscam superar a si mesmos, reconstruindo a si mesmos para se 
preparar para reconstruir a realidade à sua volta, é um sistema de cooperação e não de competição. 
Na fase de pré-sessão de RPG, são criados o enredo da história e as personagens que serão interpretadas 
pelos jogadores (protagonistas) e pelo mestre ou narrador (antagonistas e coadjuvantes). É nesta fase que 
se estipulam o enfoque das sessões de RPG e, no caso da TNI, quais conteúdos e competências se 
buscam trabalhar com os alunos, se o trabalho será interdisciplinar etc. Os enfoques dos jogadores de RPG 
podem ser agrupados em três: 

• Jogo: este jogador, ou jogadora, se empenha em vencer desafios, superar obstáculos, derrotar 
oponentes. Tem perfil competitivo, quer “ganhar” do Mestre do Jogo, triunfando sobre os desafios 
enfrentados, e mostrar ser “o/a melhor dentre os jogadores”. Preocupa-se com regras justas para os 
confrontos e evolução de personagens. 

• Narratividade: tem como objetivo que as sessões de RPG levem a histórias com momentos 
dramáticos, conflitos éticos, histórias envolventes. Vencer ou perder tem um peso muito menor 
diante dos temas trabalhados. Preocupa-se com o desenvolvimento da história e não gosta quando 
o sistema de regras faz a narrativa perder o ritmo. 

• Simulação: gosta de usufruir a capacidade de simulação do RPG, explorando detalhadamente os 
cenários em seus aspectos físicos e culturais, personagens, regras, para se sentir “como se 
estivesse lá”.Cenários e regras tem que ser coerentes para que haja consistência de realidade, 
mesmo que esta seja diferente do mundo real. 

Os objetivos de uma proposta de aplicação do RPG para fins educacionais também costumam ser três, que 
se entrelaçam com a meta de diversão e aprendizado inerente a um projeto lúdico-pedagógico: 

• Desenvolvimento espontâneo de competências a partir da prática do RPG, tais como: criatividade, 
sociabilidade, cooperação, causalidade (ações tem conseqüências) etc. Para essa estratégia é 
comum se adotar RPG como atividade extra-classe ou incentivar “clubes de RPG” na escola. 

• Através da narratividade e do poder de simulação do RPG trabalhar conteúdos de forma mais lúdica 
e tornar sua aplicabilidade mais clara para os alunos. A narratividade também facilita projetos 
interdisciplinares. 

• Verificar se os alunos apreenderam corretamente os conceitos apresentados em sala criando 
narrativas em que tenham que aplicá-los para superar alguns dos desafios enfrentados por suas 
personagens no enredo. 

Definidos na pré-sessão de TNI qual será nossa estratégia, que objetivos pretendemos alcançar, parte-se 
para a escolha do cenário (onde e quando se passará a história), o enredo com suas situações-chave e 
aberto para as intervenções dos jogadores, as personagens controladas pelo, ou pela, mestre do jogo. Para 
tornar a sessão de RPG atraente para os alunos é interessante que se busque dar a eles oportunidades de 
vivenciar “fantasias pré-existentes” que criaram a partir de suas experiências pessoais. Esse ponto é vital 
tanto para os jogadores que querem narratividade quanto para os que buscam a capacidade de simulação 
do RPG, sendo o principal motivo de tantos RPGs basearem suas ambientações na cultura pop. Por 
exemplo, um RPG de ficção científica normalmente busca dar aos jogadores a oportunidade de se sentir 
pilotando um caça rebelde numa batalha contra o Império (com em “Guerra nas Estrelas”) ou de estar na 
ponte de comando da espaçonave “enterprise” (como em “Jornada nas Estrelas”). Um RPG baseado na 
realidade atual poderia dar a chance de jogadores vivenciarem situações de seriados, telenovelas ou de 
filmes como “Tropa de Elite”. Conhecer os alunos auxilia a conhecer essas fantasias e elaborar o roteiro. 
Tramas como a do livro “Capitães da Areia”, de Jorge Amado, que lidam com grupos de adolescentes 
vivendo aventuras em situação de desigualdade social costumam por isso ser atraentes para adolescentes, 
dependendo de como são desenvolvidas. 
Na fase de pré-sessão também se decide quem serão os mestres de jogo dos alunos-jogadores. Se forem 
usados outros alunos, devem ser treinados nos propósitos de um RPG para fins educacionais. 
A fase seguinte é a sessão propriamente dita, quando os alunos jogam RPG via TNI. Esta é a fase em que 
o sistema de regras é utilizado para que roteiro e personagens ganhem vida. Esta é a fase mais dinâmica 
da TNI. 
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Na pós-sessão são avaliados os resultados da atividade, corrigidos eventuais erros e há um desdobramento 
prático com os alunos em que é solicitada uma produção deles. Por exemplo, a criação de um diário da 
personagem, que criem como a história da sua personagem continuou a partir daí, se gostariam de dar 
contribuições para a parte matemática do sistema de regras, pesquisas sobre a época e local em que se 
passou a história etc. 
Também é na pós-sessão que se planeja se haverá ou não novas sessões de TNI, o que leva a novas pré-
sessões. Ponto de chegada que se torna ponto de partida. 

2) Sistema de Regras 
Afinal, por que há necessidade de um sistema de regras? Não estamos lidando com fantasias e histórias? O 
RPG se situa na terceira margem do rio entre narrativa e jogo num brincar de construir histórias. As regras 
são necessárias para coordenar ações e para decidir os resultados das ações realizadas pelas 
personagens dos jogadores. Sem as regras, o mestre ou narrador teria que tomar sozinho tais decisões, o 
que poderia gerar arbitrariedades excessivas. Vejamos um exemplo: 
Cenário: Brasil Imperial, 1865. Evento: a personagem João Pereira, branco abolicionista, tenta se esgueirar 
por uma fazenda à noite para libertar os escravos da senzala. Ele avista uma sentinela e tenta se esgueirar 
sem ser percebido. Conseguirá? 
Em uma narrativa tradicional, o narrador toma essa decisão solitariamente, contando se João conseguiu ou 
não passar sem ser visto pela sentinela por ela. Mas, numa narrativa de RPG, a coisa muda de figura. Se a 
personagem do jogador falhar em seu intento, tem de optar por outro curso de ação. No exemplo teria de 
fugir ou nocautear a sentinela ou enganá-la ou suborná-la ou qualquer outra coisa em que “João” consiga 
pensar e que o narrador julgue razoável. E como decidir se a personagem falha? Para isso entra o sistema 
de regras que compara a dificuldade da ação pretendida com as habilidades possuídas pela personagem. 
Em outras situações, quando há um confronto direto entre duas personagens, como num duelo de 
repentistas ou num combate, o sistema faz uma comparação entre as habilidades das personagens em 
disputa para determinar quem venceu. Os dados entram em ambos os casos como componente aleatório 
para dar mais emoção e porque, como dizem os apostadores, “se o melhor sempre vencesse, não haveria 
aposta.” É importante observar que este é o único papel dos dados, não se constituindo o RPG num jogo de 
azar, do mesmo modo que quando dizemos que um atleta “levou azar” numa competição não estamos 
dizendo que o futebol ou a ginástica olímpica sejam “jogos de azar”. No nosso exemplo, se o jogador tiver 
colocado na ficha de personagem que João sabe se esgueirar muito bem, tendo ele caçado nas matas 
desde a infância, o resultado dos dados terá pouco peso no sucesso da ação pretendida. 

2.1) Regras de criação de personagem 
As personagens precisam ter definidas suas características, histórico e personalidade, bem como suas 
habilidades, aquilo que elas são capazes de fazer. A ficha da personagem traz os dados dela do ponto de 
vista do sistema de RPG. Acompanhando a ficha, lemos: 
a. Personagem: aqui é para dar o nome da personagem; 
b. Interator/a: aqui é para colocar o nome do jogador, ou jogadora. Ao interpretar está atuando 
interativamente, daí o termo interator. 
c. Conceito: são orientações de criação de personagem, uma série de questões a serem respondidas 
durante a criação da personagem que tem como objetivo auxiliar as pessoas com dificuldades nessa parte 
para dar pelo menos um pouco de consistência à personagem criada. As perguntas foram agrupadas em 
três esferas de existência, a pessoal (personagem em si), social (as relações com os outros) e marcial 
(disputas e superações): 

• Pessoal: histórico; aparência; personalidade; virtudes x defeitos. 
• Social: relacionamentos (família; aliados; inimigos; contatos); status social.. 
• Marcial: desafios; metas; obstáculos a superar. 

d. Habilidades 
As habilidades representam as capacidades de atuação da personagem, o que ela é capaz de fazer a partir 
do que aprendeu e de seu condicionamento físico. Por isso incluem, habilidades intuitivas que são 
características físicas como “força” e “agilidade”, ou habilidades que se pode tentar usar sem um 
treinamento prévio, como “percepção” e habilidades técnicas que demandam um aprendizado para serem 
usadas, como “ler e escrever” ou “tocar instrumentos musicais”. 
Na ficha há uma lista de habilidades para o jogador ou jogadora escolher quais são as possuídas por sua 
personagem, também há um espaço em branco para acrescentar habilidades, caso o jogador pense em 
uma não contemplada para sua personagem. 
e. Níveis de Habilidade 
As habilidades são agrupadas hierarquicamente, quanto maior o nível de uma personagem numa 
habilidade, maior sua probabilidade de sucesso ao testá-la. Os níveis seguem a escala de 0 a 10, utilizada 
para se dar nota nos testes feitos pelos alunos. Como no nível 0, a personagem não tem a habilidade, na 
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prática os níveis vão de 1 à 10. Há também um conceito qualitativo associado à cada nível, conforme a 
tabela 1 abaixo: 
Tabela 1: Níveis de Habilidade: quantitativo e qualitativo 
 

Quantitativo Qualitativo 
1 - 2 Fraco 
3 - 4 Regular 

5 Mediano 
6 - 7 Bom 
8 - 9 Ótimo 

10 Excelente 
 
Essas habilidades são testadas contra desafios que tem diferentes níveis de dificuldade, ou seja, quando há 
uma chance razoável de insucesso da personagem na ação que ela pretende realizar. Por exemplo, abrir 
uma porta destrancada não requer qualquer teste, basta que o jogador declare que sua personagem 
pretende fazê-lo. Já abrir uma porta sem fazer barulho... 
Tabela 2: Níveis de dificuldade: quantitativo e qualitativo 

Quantitativo Qualitativo 
9 ou menos. Fácil 

10 – 11 Mediano 
12 – 15 Difícil 
16 – 19 Muito Difícil 
20 - 22 Quase Impossível 

 
Quem arbitra o nível de dificuldade? O mestre de jogo de acordo com o contexto, a situação em que o teste 
é feito, e o bom senso. Voltemos ao nosso exemplo com João, o personagem abolicionista. O jogador 
colocou que João é bom em esgueirar-se, pois tem a habilidade “furtividade” no nível 7. O mestre decide 
que passar pela sentinela sem ser visto é um teste difícil, pois apesar de ser à noite, o que facilita a ação, 
há um descampado que tem de ser cruzado para se chegar à senzala e que a sentinela está atenta. 
Olhando na tabela, vê que o nível “difícil” vai de 12 à 15 e define “14” como o valor numérico do desafio de 
João. 
E agora? Como se faz o teste? Neste momento entra o componente aleatório do sistema, a possibilidade de 
se ter sorte ou azar que é representada pelo rolamento de dois dados de seis lados cada. O jogador rola os 
dados e obtém como resultados “3” no primeiro rolamento e “5” no segundo, o que dá um total de “8” (3 + 5 
= 8). Este resultado mais o valor da sua habilidade soma “15” (8 + 7). Como 15 é maior que 14, valor que o 
personagem de João teria que igualar ou superar, ele consegue realizar a ação pretendida e passa pela 
sentinela sem ser visto. Ou dito de outra forma: 

1. Habilidade de João: 7 X  Dificuldade estipulada pelo Mestre ou Narrador: 14 
2. Resultado da soma dos rolamentos de dois dados de 6 lados: 3 + 5 = 8 
3. Resultado da soma da habilidade da personagem com o resultado dos dados: 7 + 8 = 15 
4. Comparação com a dificuldade estipulada: 15>14. Resultado final: ação bem sucedida. 

Atentando para o exemplo, verificamos que se a dificuldade estipulada fosse “fácil”, pedindo um resultado 
numérico de 9 ou menos, o personagem João não teria nem que testar sua habilidade pois o resultado 
mínimo obtido no rolamento de dados é 2 (1+1) o que somado com sua habilidade de 7 já atinge 
naturalmente um valor de 9. 
E quando há uma disputa direta entre duas personagens? Como num duelo de violeiros ou numa luta. 
Nesse caso, cada jogador, ou o jogador e o mestre, rola os dois dados e soma o resultado obtido com o 
nível quantitativo da habilidade de cada personagem, quem obtiver o valor maior vence a disputa. Se quiser, 
o mestre pode fazer uma “melhor de três” para que a vitória na disputa não dependa de um único teste. 
f. Comprando os níveis de habilidade. 
Como os jogadores “compram” os níveis de habilidade para suas personagens? Após responderem as 
questões do conceito, orientações da criação de personagem, abordando-as nas esferas pessoal, social e 
marcial, chega o momento de determinar quais são as habilidades possuídas pelas personagens e seus 
valores em termos de sistema. Para isso, os jogadores recebem 30 pontos de habilidades para distribuir 
entre as habilidades que queiram para suas personagens, colocadas nas fichas ou não. O mestre será o 
árbitro final sobre se uma personagem pode ter ou não uma determinada habilidade, podendo exigir uma 
boa explicação para pedidos inusitados, como um “capitão da areia” que saiba tocar piano. No momento de 
criação das personagens, nenhuma delas poderá ter qualquer habilidade acima do nível “7”, “bom”, pois se 
tratam de personagens iniciantes. Depois, os níveis das habilidades poderão ser aumentados com pontos 
de experiência. 
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No nosso exemplo, o jogador que tem o personagem João decidiu alocar 7 dos 30 pontos de habilidades na 
habilidade “furtividade” para tê-la em nível bom. Restam-lhe então 23 pontos para distribuir entre outras 
habilidades para seu personagem. 

2.2) Regras para combate 
O momento em que ocorre um combate costuma ser um dos mais emocionantes em uma sessão de RPG, 
além da adrenalina natural de simular a situação, é nessa hora que a personagem pode se ferir e “morrer”. 
Se a personagem “morre”, o jogador ou jogadora tem que criar outra, o que às vezes vem acompanhado de 
um sentimento de frustração. Por isso, o combate recebe destaque nos sistemas de regras. 
Buscando manter os princípios de simplicidade e velocidade num sistema amigável, Incorporais Básico tem 
um sistema de combate um pouco diferente da maioria dos RPGs. Os combates são divididos em “rounds” 
ou “embates” e os testes determinam o lado vencedor de cada round, bem como quanto sofreu o lado 
perdedor. Ataque e defesa são tratados simultaneamente dessa forma. Vejamos o exemplo: 
Rosa, exímia capoeirista, enfrenta Mestre Cravo, também perigoso capoeirista. A habilidade de Rosa em 
Capoeira é ótima (8) e a de Cravo também é ótima, mas um pouco mais alta (9). Eles se confrontam na rua, 
debaixo da sacada de uma casa de dois andares: 
1º Round: 
A jogadora de Rosa rola os 2 dados e obtém 4 e 4 = 8, que somados com sua habilidade dão um total de 
16. O jogador de Cravo não tem tanta sorte e ao rolar os dados obtém 3 e 2 = 5, que somados com sua 
habilidade de 9 dão um total de 14. Os resultados obtidos são confrontados e chegamos a um desenlace: 
neste round, Rosa saiu ilesa e Cravo recebeu 2 pontos de dano (16 – 14). 
2º Round: 
Rosa obtém nos dados 3 e 5 = 8, que somados com sua habilidade de 8 dão 16 novamente. Cravo obtém 
nos dados 6 e 2 = 8, que somados com sua habilidade de 9 resultam em 17. Desta vez ele saiu ileso e Rosa 
tomou 1 ponto de dano (17-16). 
3º Round: 
Rosa rola os dados e alcança 5 e 5 = 10, chegando a um total de 18. Cravo, por sua vez, obtém nos dados 
6 e 3 = 9, chegando também a um total igual a 18. Resultado: empate, ninguém se feriu. 
4º Round: 
Rosa rola os dados e tem sorte! 6 + 6 = 12, que com sua habilidade somam 20! Cravo se mostra azarado e 
obtém 1+ 1 = 2, que com sua habilidade dão um total de 11. Como resultado do embate, Cravo recebe mais 
9 pontos de dano (20 – 11 = 9).  
Nos três rounds, Cravo já recebeu 11 pontos de dano (2 no 1º e 9 no 4º), enquanto Rosa só recebeu um e 
está firme e forte. Cravo começa a se perguntar se há alguma saída honrosa dessa situação enquanto ele 
ainda está de pé... 
E o combate com armas brancas? E com armas de fogo? Os sistemas de combate buscam simular as 
diferenças de combate armado para desarmado, onde os primeiros são mais letais e é bem mais difícil se 
esquivar de uma flechada ou de um tiro. Propomos um sistema simples para isso. Como vimos acima, no 
combate desarmado se usam 2 dados de seis lados (2 D6) para testar as habilidades e a diferença dos 
resultados obtidos traduz o dano recebido pela parte perdedora do embate. Para representar a letalidade 
maior das armas brancas, de arremesso e de fogo, incluem-se mais dados no teste da parte que estiver 
atacando com uma delas. Assim: 
Tabela 3: Tipos de Ataques X Número de dados 

Tipo de Ataque Número de dados utilizados 
Desarmado 2 D6 

Armas brancas (faca, punhal). 3 D6 
Arremesso (funda, lança). 3 D6 

Armas de projéteis (arco e flecha) 4D6 
Armas de fogo 5 D6. 

 
No nosso exemplo de combate acima, se Cravo, com mede de perder a luta, puxar uma navalha para Rosa, 
ele passa a atacar com 3 D6 (navalhas fazem mais dano) e ela, desarmada, continua a se esquivar com 2 
D6, pois é mais difícil se esquivar de um atacante armado. Os embates ficam então: habilidade de Rosa + 
2D6 X habilidade de Cravo + 3D6. 
Por outro lado, se Rosa também puxar uma faca, ela também passa a atacar com 3D6. 
Acreditamos que com essas regras o combate se mantém rápido, simples, e com resoluções satisfatórias. 
Há espaços para aperfeiçoamentos para aqueles que preferem regras mais detalhadas que incluiriam um 
ataque diferenciado para armas brancas (por exemplo, 2 D6 para facas e punhais e 2D6+2 para espadas) 
ou armas de fogo; regras para iniciativa para determinar quem age primeiro no round etc. Fica ao gosto de 
cada um. 
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2.3) Dano e Saúde 
Nas regras de combate, nós mencionamos os “pontos de dano” recebidos pelas personagens. O que isso 
significa? Cada personagem tem um determinado número de pontos de vida, que determinam seu estado 
de saúde, conforme ela vai se ferindo, a personagem enfraquece, desmaia ou até morre. Os pontos de 
dano são subtraídos dos pontos de saúde. 
Cada personagem recebe inicialmente 20 pontos de saúde que podem ser aumentados posteriormente com 
pontos de experiência. De acordo com o número de pontos que possue, podemos ver seu nível de saúde na 
tabela 3, abaixo: 
Tabela 4: Níveis de Saúde 

Níveis de Saúde: quantitativo Resultado 
1 à 19 Machucado: testes normais. 

0 à (- 4) Ferido: perde um dado para os testes. 
(-5) à (- 9) Inerte: personagem incapaz de se mover. Geme. 

(-10) à (-14) Desmaia. 
(-15) à (-20) Estado grave: morrerá em breve sem auxílio. 

(-21) em diante Morte: fim da personagem 
 
Retomando nosso exemplo de combate, vemos que Cravo tomou um total de 11 pontos de dano, como 
resultado seu nível de saúde caiu para 9 (20-11). Ele está preocupado pois outro round com esse resultado 
levaria sua saúde para zero (0) ele estaria grogue, enfraquecido, o que significaria ter que enfrentar Rosa 
somando o resultado de apenas um dado para seus testes contra dois dados dela: habilidade de Cravo + 
1D6 X habilidade de Rosa + 2D6.  Mau negócio... 
Como esses pontos de saúde perdidos podem ser recuperados? Com descanso e tratamento. A taxa de 
recuperação de saúde depende de quão ferido se ficou. Para simplificar, até catorze negativos (-14), a 
saúde é recuperada a taxa de um ponto de saúde por hora de descanso e tratamento. Logo, Cravo 
demoraria 11 horas para recuperar a saúde perdida nesse confronto, enquanto alguém que chegou a (-14) 
precisaria de pelo menos 34 horas de repouso para se recuperar (20+14). Quando a pessoa chega a quinze 
negativos (-15) a coisa complica, além de precisar de tratamento médico, ela recupera apenas um ponto por 
dia. Uma personagem que chegou “às portas da morte” (-20), levará então 5 dias (-20 à -15) e 34 horas 
para se recuperar (-14 à + 20). Pode ser que essas regras não simulem realísticamente como as pessoas 
se recuperam de ferimentos, mas atendem bem aos propósitos de manter um sistema simples, ágil e rápido 
que não torne lento o desenrolar da narrativa. 

2.5. Pontos de experiência 
As personagens vão se desenvolvendo ao longo das histórias vividas, aumentando os níveis de suas 
habilidades. Isso é representado pelos pontos de experiência que são distribuídos pelos mestres para os 
jogadores ao final de cada sessão de RPG. Essa distribuição obedece a determinados critérios: 

• Qualidade da interpretação (3 à 5 pontos): aqui se avalia quão bem os jogadores interpretaram suas 
personagens considerando as características pessoais, sociais e marciais estabelecidas na sua 
criação. Pode-se valorizar também coerência de interpretação, sotaques, maneirismos etc. 

• Resolução de situações-chave (0 à 2): como as personagens se saíram diante dos desafios 
apresentados no enredo. Se não os resolveram, resolveram satisfatoriamente ou se elas se saíram 
muito bem. 

• Cooperação (0 a 2): RPG é um jogo de cooperação, jogadores e personagens precisam cooperar 
para superar os desafios do enredo, como membros da mesma equipe. Aqui se premia a 
cooperação do mínimo ao “sintonizados como as peças de um relógio”. 

Como são gastos os pontos de experiência? Basicamente os pontos são gastos pelo valor do nível que se 
pretende obter em habilidade ou em pontos de saúde. Incluindo os níveis intermediários de onde se está 
para onde se quer chegar. Por exemplo: 

• A personagem João deseja aumentar sua habilidade de “furtividade” de 7 para 8, para isso ele tem 
de gastar 8 pontos de experiência. 

• Rosa deseja aumentar sua habilidade de “tocar instrumentos musicais” de 3 para 5, ela tem de 
gastar 4 pontos (de 3 para 4) e mais 5 pontos (de 4 para 5), num total de 9 pontos de experiência. 

• Cravo quer aumentar o valor dos seus pontos de saúde de 20 para 21. Para fazer isso ele tem de 
gastar 21 pontos de experiência. 
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Incorporais Básico - Planilha de Personagem 
Personagem  

Interator/a  
 
Conceituação 
Pessoal - biografia, aparência, personalidade, virtudes e defeitos, crenças e valores: 
 

Social - relacionamentos, posição social: 
 

Marcial - desafios, metas, obstáculos a superar: 
 

 
Habilidades Intuitivas Habilidades Técnicas 
Agilidade  Administração 
Alerta Agricultura 
Argumentação Armas brancas 
Arremesso Arma de fogo 
Canto Arte 
Dança Artesanato 
Destreza Ciência 
Determinação Conhecimento local 
Dissimulação Construção 
Empatia Cura 
Estratégia/tática Comércio 
Força Leis e costumes 
Furtividade Disfarces 
Intimidação Ensino 
Intuição Fraude 
Liderança Furto 
Lógica Idioma 
Luta desarmada Instrumento musical 
Memorização Investigação 
Presença Jogo 
Reflexos Ler/escrever 
Robustez Malandragem 
Sedução Misticismo 
Senso de orientação Natação 
 Náutica  
 Segurança 
 Sobrevivência 
 Treinar animais 
  
Pontos de Experiência: 

Nível de Habilidade 
Quantitativo 

Nível de Habilidade 
Qualitativo 

Nível de Dificuldade 
Quantitativo 

Nível de Dificuldade 
Qualitativo 

1 -2 fraco 9 ou menos fácil 
3 - 4 regular 10 - 11 mediano 

5 mediano 12 - 15 difícil 
6 - 7 bom 16 - 19 muito difícil 
8 - 9 ótimo 20 - 22 quase impossível 

10 excelente   
Tipos de Ataques X Número de dados 
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Tipo de Ataque Número de dados utilizados 
Desarmado 2 D6 

Armas brancas (faca, punhal). 3 D6 
Arremesso (funda, lança). 3 D6 

Armas de projéteis (arco e flecha) 4D6 
Armas de fogo 5 D6 

 
Níveis de Saúde 

Níveis de Saúde: quantitativo Resultado 
1 à 19 Machucado: testes normais. 

0 à (- 4) Ferido: perde um dado para os testes. 
(-5) à (- 9) Inerte: personagem incapaz de se mover. Geme. 

(-10) à (-14) Desmaia. 
(-15) à (-20) Estado grave: morrerá em breve sem auxílio. 

(-21) em diante Morte: fim da personagem 
Pontos de Vida: 
 
 
Notas: 
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ANEXO 2 

Fotografias do livro Capitães da Areia 

  
Capa do livro. Spread mostrando capa, quarta capa e lombada. 

 

 
Spread do miolo. 
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 ANEXO 3 

Arquivos do livro Muiraquitã: A Sobrevivência das Lendas finalizados para impressão 
em formato PDF. 

 
Spread da capa a ser impressa em papel Reciclato 250 g. 

 

 
Spread do miolo, a ser impresso na Fábrica de Livros do Senai/RJ. 
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ANEXO 4 
Formulários de participação preenchidos 
 
Se quiser participar de um experimento de Incorporais, por favor preencha e envie este formulário para 
webmaster@historias.interativas.nom.br 
Não se sinta limitado/a aos tamanhos das tabelas. 
Entrarei em contato quando tiver horário e local agendados para o jogo, assim como outros participantes 
disponíveis. Se preferir convidar seu próprio grupo de RPG, acrescente no campo dos comentários e peça-
lhes que também preencham este formulário. 
Todos os participantes receberão o livro gratuitamente. 
Agradeço desde já, 
Eliane Bettocchi 
 
Nome: Ana Cristina Paraizo 
Idade e sexo:44 F 
Escolaridade:pós graduada 
Profissão:professora, diretora e produtora teatral 
Contato (e-mail, telefone ou endereço para correspondência):cristinaparaizo@yahoo.com.br 
1.Já ouviu falar de RPG (Role-Playing Game)?S 
2.Já jogou RPG?N 
 
3.Joga outros tipos de jogo?  
(  ) videogame 
(  ) cardgame 
(  ) livro-jogo 
(  ) estratégia  
(  ) outros 
 
4.Lê com freqüência?  
(  ) romances 
(  ) quadrinhos 
(X) livros técnicos ou acadêmicos 
(X) outros: 
 
5. Marque na coluna da esquerda o que você mais gosta num livro e na coluna da direita, o que você menos 
gosta: 
(  ) tamanho 
(  ) capa e contra-capa 
(  ) orellhas 
(  ) encadernação 
(  ) cor do papel 
(  ) textura do papel 
(  ) cor das letras 
(  ) forma das letras 
(  ) tamanho das letras 
(  ) imagens 
(  ) conteúdo 
(X  ) outros: 

(  ) tamanho 
(  ) capa e contra-capa 
(X  ) orellhas 
(  ) encadernação 
(X  ) cor do papel 
(X  ) textura do papel 
(  ) cor das letras 
(  ) forma das letras 
(  ) tamanho das letras 
(X  ) imagens 
(X  ) conteúdo 
(  ) outros:  

 
6. A que tipos de programas de TV, filmes e vídeos você assiste? 
 
Vejo muito pouco tv: JN, JG, Jô e minisséries; 
 
 
7. Que tipos de música você ouve? 
 
ECLÉTICA: DO SERTANEJO AO FORRÓ 
 
 
Se nunca jogou RPG, não precisa responder as próximas perguntas. 
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Se quiser participar de um experimento de Incorporais, por favor preencha e envie este formulário para 
webmaster@historias.interativas.nom.br 
Não se sinta limitado/a aos tamanhos das tabelas. 
Entrarei em contato quando tiver horário e local agendados para o jogo, assim como outros participantes 
disponíveis. Se preferir convidar seu próprio grupo de RPG, acrescente no campo dos comentários e peça-
lhes que também preencham este formulário. 
Todos os participantes receberão o livro gratuitamente. 
Agradeço desde já, 
Eliane Bettocchi 
 
Nome: Ana Paula Trindade 
Idade : 42 anos      Sexo: Feminino 
Escolaridade: Superior Completo 
Profissão: Professora 
Contato (e-mail, telefone ou endereço para correspondência): 
Ap-trindade@uol.com.br 
Tel: 8224-4702 e 3404-7755 
1.Já ouviu falar de RPG (Role-Playing Game)? Sim 
2.Já jogou RPG?Não 
 
3.Joga outros tipos de jogo?  
( X ) videogame 
(  ) cardgame 
( X ) livro-jogo 
(  ) estratégia  
(  ) outros:  
 
4.Lê com freqüência?  
(  ) romances 
(  ) quadrinhos 
(  ) livros técnicos ou acadêmicos 
( X ) outros: Biografias, Ficção 
 
5. Marque na coluna da esquerda o que você mais gosta num livro e na coluna da direita, o que você menos 
gosta: 
(  ) tamanho 
(  ) capa e contra-capa 
(  ) orellhas 
(  ) encadernação 
(  ) cor do papel 
(  ) textura do papel 
(  ) cor das letras 
(  ) forma das letras 
( X ) tamanho das letras 
(  ) imagens 
( X ) conteúdo 
(  ) outros: 

( X ) tamanho 
(  ) capa e contra-capa 
(  ) orellhas 
(  ) encadernação 
(  ) cor do papel 
(  ) textura do papel 
(  ) cor das letras 
(  ) forma das letras 
(  ) tamanho das letras 
(  ) imagens 
(  ) conteúdo 
(  ) outros:  

 
6. A que tipos de programas de TV, filmes e vídeos você assiste? 
Filmes, documentários, jornal, novelas, ... 
 
 
 
7. Que tipos de música você ouve? 
MPB 
 
 
 
 
Se nunca jogou RPG, não precisa responder as próximas perguntas. 
 



 48 

Se quiser participar de um experimento de Incorporais, por favor preencha e envie este formulário para 
webmaster@historias.interativas.nom.br 
Não se sinta limitado/a aos tamanhos das tabelas. 
Entrarei em contato quando tiver horário e local agendados para o jogo, assim como outros participantes 
disponíveis. Se preferir convidar seu próprio grupo de RPG, acrescente no campo dos comentários e peça-
lhes que também preencham este formulário. 
Todos os participantes receberão o livro gratuitamente. 
Agradeço desde já, 
Eliane Bettocchi 
 
Nome:Luciene Rodrigues Ambrosio 
Idade e sexo:34 F 
Escolaridade:3º grau 
Profissão:Professora 
Contato (e-mail, telefone ou endereço para correspondência):lucienerafc@bol.com.br 
 
1.Já ouviu falar de RPG (Role-Playing Game)?s 
2.Já jogou RPG?n 
 
3.Joga outros tipos de jogo?  
(  ) videogame 
(  ) cardgame 
(  ) livro-jogo 
(  ) estratégia  
(  ) outros: 
 
4.Lê com freqüência?  
( x ) romances 
(  ) quadrinhos 
(  x) livros técnicos ou acadêmicos 
( x ) outros: Educacionais/ Infantis 
 
5. Marque na coluna da esquerda o que você mais gosta num livro e na coluna da direita, o que você menos 
gosta: 
(  ) tamanho 
(  ) capa e contra-capa 
(  ) orellhas 
(  ) encadernação 
(  ) cor do papel 
(  ) textura do papel 
(  ) cor das letras 
(  ) forma das letras 
(  ) tamanho das letras 
(  ) imagens 
(x  ) conteúdo 
(  ) outros: 

(  ) tamanho 
(  ) capa e contra-capa 
(  ) orellhas 
(  ) encadernação 
(  ) cor do papel 
(  ) textura do papel 
(x  ) cor das letras 
(  ) forma das letras 
(  ) tamanho das letras 
(  ) imagens 
(  ) conteúdo 
(  ) outros:  

 
6. A que tipos de programas de TV, filmes e vídeos você assiste? 
Minisséries, Filmes, Prog Infantis 
  
 
 
7. Que tipos de música você ouve? MPB, Gospel, Rock 80 
 
 
 
 
 
Se nunca jogou RPG, não precisa responder as próximas perguntas. 
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Se quiser participar de um experimento de Incorporais, por favor preencha e envie este formulário para 
webmaster@historias.interativas.nom.br 
Não se sinta limitado/a aos tamanhos das tabelas. 
Entrarei em contato quando tiver horário e local agendados para o jogo, assim como outros participantes 
disponíveis. Se preferir convidar seu próprio grupo de RPG, acrescente no campo dos comentários e peça-
lhes que também preencham este formulário. 
Todos os participantes receberão o livro gratuitamente. 
Agradeço desde já, 
Eliane Bettocchi 
 
Nome: Regina Coeli Costa Canizio 
Idade e sexo: 43 anos - feminino 
Escolaridade: Graduada em Português-Literaturas. Pós-graduação: Teoria Literária e Psicopedagogia 
Profissão: professora 
Contato (e-mail, telefone ou endereço para correspondência): 
reginacanizio@superig.com.br/2498261/81557145 
1.Já ouviu falar de RPG (Role-Playing Game)? sim 
2.Já jogou RPG? não 
 
3.Joga outros tipos de jogo?  
(  ) videogame 
(  ) cardgame 
(  ) livro-jogo 
(  ) estratégia  
(  ) outros: 
não 
 
4.Lê com freqüência?  
(* ) romances 
(  ) quadrinhos 
(*) livros técnicos ou acadêmicos 
(*) outros: 
 
5. Marque na coluna da esquerda o que você mais gosta num livro e na coluna da direita, o que você menos 
gosta: 
(  ) tamanho 
(  ) capa e contra-capa 
(  ) orellhas 
(  ) encadernação 
(  ) cor do papel 
(*) textura do papel 
(  ) cor das letras 
(  ) forma das letras 
(  ) tamanho das letras 
(  ) imagens 
(* ) conteúdo 
(  ) outros: 

(  ) tamanho 
(  ) capa e contra-capa 
(  ) orellhas 
(  ) encadernação 
(  ) cor do papel 
(  ) textura do papel 
(  ) cor das letras 
(  ) forma das letras 
(  ) tamanho das letras 
(  ) imagens 
(  ) conteúdo 
(  ) outros:  

 
6. A que tipos de programas de TV, filmes e vídeos você assiste? 
 
Na tv, basicamente séries e filmes. No cinema, muita coisa, de Woody Allen e Almodóvar a comédias 
românticas. 
 
7. Que tipos de música você ouve? 
 
Clássica, pop, jazz, mpb, new age…  
 
 
Se nunca jogou RPG, não precisa responder as próximas perguntas. 
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ANEXO 5 
Produção de professores participantes 
 
3.1.  Lucia Frusco 
 
 
CERTIDÃO DE NASCIMENTO 
Nome:  clara Pereira dos  Assis. 
Nascimento: 15 de abril de 1944. 
Horário: 23h03minh  na Maternidade Perpetuo Socorro. 
Sexo: feminino. 
Filho(a): Jorge Loureiro Assis e de Maria das Dores Pereira Assis. 
Avós paternos: Horácio José Assis  e Edith  Louzada Assis. 
Avós maternos: Ricardo Luiz   de Souza Pereira  e Iracema dos Santos. 
Foi declarante a mãe e serviram de testemunha   por determinação judicial as testemunhas 
constam no termo. 
Observações: Eu, datilografei.: 
                      Sebastião Vasconcelos da Silva. 
O referido é verdade e dou fé. 
                                              Rio de janeiro, 16 de abril de 1939. 
                                                                       O OFICIAL DO REGISTRO CIVIL 
                                                    Roberto de Lucas Teixeira. 
 



 51 

Referências de Clara: 
Cidade onde nasceu: Jequié. 

A cidade se desenvolveu a partir de movimentada feira que atraía comerciantes de todos os cantos da 
região, no final do século XIX. Pertencente ao município de Maracás de 1860 a 1897, Jequié abastecia 
as regiões Sudeste e Sudoeste da Bahia, assim como a bacia do Rio das Contas. Com sua crescente 
importância como centro de comércio, a cidade cresce então linearmente às margens do Rio das 
Contas que, na época, era mais volumoso e estreito, e cercado por uma extensa mata. 

O município de Jequié é originado da sesmaria do capitão-mor João Gonçalves da Costa, que sediava 
a fazenda Borda da Mata. Esta mais tarde foi vendida a José de Sá Bittencourt, refugiado na Bahia 
após o fracasso da Inconfidência Mineira. Em 1789, com sua morte, a fazenda foi dividida entre os 
herdeiros em vários lotes. Um deles foi chamado Jequié e Barra de Jequié. 

Em pouco tempo, Jequié tornou-se distrito de Maracás, e dele se desmembrou em 1897, tendo como 
primeiro intendente (prefeito) Urbano Gondim. 

A partir de 1910 é que se torna cidade e já se transforma em um dos maiores e mais ricos municípios 
baianos. 

Pelo curso navegável do Rio das Contas, pequenas embarcações desciam transportando 
hortifrutigranjeiros e outros produtos de subsistência. No povoado, os mascates iam de porta em porta 
vendendo toalhas, rendas, tecidos e outros artigos trazidos de cidades maiores. Tropeiros chegavam 
igualmente a Jequié carregando seus produtos em lombo de burro. O principal ponto de revenda das 
mercadorias de canoeiros, mascates e tropeiros deu origem à atual Praça Luís Viana, que tem esse 
nome devido a uma homenagem ao governador da Bahia que emancipou a cidade. 

Ali veio a desenvolver-se a primeira feira livre da cidade que, a partir de 1885, ganhou mais 
organização com a decisão de José Rotondano, José Niella e Carlos Marotta, comerciantes e líderes da 
comunidade italiana, de comprarem todo o excedente dos canoeiros e de outros produtores. Depois da 
terrível enchente de 1914, que destruiu quase tudo em Jequié, a feira, o comércio e a cidade passaram 
a desenvolver-se em direção às partes mais altas. Após a enchente, Jequié ficou conhecida como a 
"Chicago Baiana", pois essa cidade norte-americana também foi destruída, em 1871, e teve que 
recomeçar quase do zero. A diferença é que Jequié acabou em água e Chicago em fogo. 

Apesar das ações de desmatamento que acabaram por assorear o Rio das Contas, impossibilitando a 
navegação, a cidade seguiu firme em direção ao progresso e, em 1927, festejou a chegada da "Estrada 
de Ferro de Nazareth", . Nesse tempo, Jequié era a quarta cidade mais importante da Bahia e teve no 
comerciante Vicente Grillo seu grande benfeitor. Três anos depois, Jequié sente o impacto da 
Revolução de 1930, quando é deposto o então intendente (prefeito) Geminiano Saback. Com a reforma 
ortográfica de 1943, um grupo de intelectuais propôs a mudança da grafia do nome da cidade para 
"Jiquié", idéia que não vingou. 

Importante episódio da história estadual foi a decisão inusitada tomada pelo então Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado, Aurélio Rodrigues Viana que, assumindo o governo em 1911, 
decretou a mudança da capital do estado, de Salvador para Jequié - ocasionando imediata reação do 
governo federal, que bombardeou Salvador e forçou a renúncia do infeliz político que adotara a 
medida. 

Jamais tendo se constituído de fato, o gesto entretanto marcou a História da Bahia, como um dos mais 
tristes, sobretudo por ter o bombardeio da capital provocado o incêndio da biblioteca pública, onde 
estava guardada a maior parte dos documentos históricos de Salvador. 
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Trabalho de RPG 
Personagem: Clara                                           Função Heróica: transgressão 
Interator/a: Lúcia  Beatriz                                Função Relacional: cooperação 
 
Conceituação: Clara tem 16 anos de idade. Nasceu em Jequié, interior da Bahia. 
Seus pais morreram num incêndio quando ela tinha 3 anos. No momento em que 
se deu  esta fatalidade, ela encontrava-se na casa de sua tia materna, Maria 
Augusta. 
Após o ocorrido, Clara muda-se com Maria Augusta  para Salvador que 
consegue um emprego de arrumadeira numa casa de família de classe média alta 
no Farol da Barra. A princípio Clara sente-se como parte agregada  da família 
dos patrões de sua tia, Abelardo e Flora, pais de Ana e Fabrício. Muito curiosa 
esta personagem gosta de ler, ouvir e criar histórias. Tem o dom de convencer as 
pessoas devido a sua facilidade de argumentação. Maria Augusta falece  após 
um infarto fulminante quando Clara completa 14 anos, desta forma, a 
personagem passa a fazer serviços domésticos e passa a ser oprimida por aquela 
que considerava como sua família alternativa. Proibida de contar histórias para 
Ana e Fabrício, e agora na condição de empregada, clara foge. Mas parece que o 
destino sorri, já que conhece Dora nas ruas de Salvador.  A empatia entre Clara 
e Dora é imediata, desta feita, logo clara passa a ser integrante do grupo 
Capitães de Areia. Clara sente-se realizada, pois toma conta dos menores do clã 
contando historias e criando cada vez mais atividades lúdicas, passando a  ser 
cada vez mais fundamental  no grupo. Com a eloqüência cada vez mais aguçada, 
clara usa tal habilidade para praticar golpes com os Capitães de Areia, usando de 
ardis, enganando, aliciando  de forma crível a todas as vitimas dos golpes do 
grupo através de seu jeito meigo e desprotegido. 
 
Características físicas: Bonita, mulata clara, esbelta, cabelos e olhos castanho-
claros e amendoados, cabelos ondulados, expressão pueril. 
Características psicológicas: eloqüente, participativa, sedutora, ágil e amável.  
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3.2.  Renata Dias 
 

 
ESTADO DA BAHIA 

MUNICÍPIO DE JACOBINA 
COMARCA DE JACOBINA 

 
 

Certifico que, sob o número 19544  às folhas 559 do livro JA 07-A do Registro de 
Nascimento, encontra-se o assento de Tatiana Varella. 
Nascido(a) aos dez (10) de maio de 1920 , às 03 horas e 15 minutos, no distrito de Jacobina. 
Do sexo: feminino 
Cor: parda 
Filho(a) de:  Delza Varella 
Natural de: Jacobina, Bahia 
e de: não declarado 
Natural de: não declarado 
Avós paternos: não declarado 
e : não declarado 
Avós maternos:  Joana Varella 
Declarante: a mãe 
Testemunhas: Antonio dos Santos e Cláudia Teles 
O assento foi feito em: 02 de novembro de 1920 
Observações: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................................................... 
 

O referido é verdade e dou fé. 
 
 

Jacobina, 02 de novembro de 1920. 
 

................................................ 
Carlos da Fonseca Medeiros 

Oficial 
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Personagem: Tata da dança 
 
 
Interator/a: Renata Dias 
 
 
Conceituação: 
 

Nasceu na cidade de Jacobina no interior da Bahia. Não conheceu seus pais, porém 
sabe o nome de sua mãe (Delza Varella) onde verificou na certidão de nascimento que foi 
fornecida no orfanato em que morou até os 10 anos de idade. Não sabe se tem irmãos. Sempre 
gostou de dançar e como no interior não tinham muitas oportunidades nesta área, resolveu 
então partir para Salvador em busca de engrandecimento profissional. Acompanharam alguns 
companheiros do orfanato que também tinham outros sonhos. 

Conheceu o grupo Capitães de Areia por acaso, quando estava passando por perto do 
farol da Barra e eles estavam fazendo uma demonstração de capoeira, e resolveu também 
jogar com eles, sendo convidada por Pedro Bala, e daí nunca mais saiu do grupo. 
 
 
Função Heróica: Mensageira 
 
 
Função Relacional: Cooperação 
 
 
Habilidades Técnicas: Ensino, Performance e Capoeira 
 
 
Habilidades Intuitivas: Agilidade e Dança 
 
 
Idade: 15 anos 
 
 
Aparência: Morena, cabelos pretos longos e lisos, voz gentil 
 
 
Características: Sonhadora, inteligente, muito ágil, leal aos amigos, ótima flexibilidade para 
a dança. 
 
Pertences: saia, calça e camisa; canivete  
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ANEXO 6 

6.1. Tabulações de observações, entrevistas e questionários pelo assistente didático 
contratado Rian Rezende 

 
Análise das entrevistas realizadas com os alunos 

 
I. As entrevistas 

 
     O questionário foi aplicado pelos pesquisadores e pelos professores do Colégio 

Estadual Vicente Januzzi a 58 alunos. Dentro deste total, participaram da pesquisa 31 

alunos de três turmas do primeiro ano (1017, 1020, 1021) e 27 alunos de duas turmas do 

segundo ano (2012, 2013). Os pesquisadores contataram os alunos logo após a atividade 

de TNI. Nas turmas onde isso não foi possível, foram os próprios professores que 

aplicaram os questionários. Os dados foram coletados durante o mês de novembro de 

2008, nos dias da semana entre segunda e sexta-feira.  

 
II.  Apresentação dos resultados 

Apresentamos a seguir os dados coletados através da aplicação dos questionários 

nos alunos. O questionário continha cinco perguntas abertas e uma fechada. Seu 

objetivo, junto aos alunos, foi verificar se a atividade de TNI foi proveitosa tanto em 

termos de transmissão de conteúdo quanto no de desenvolvimento de competências. 

Demos prioridade a entrevistas semi-estruturadas para tentar captar o máximo de 

informações possíveis junto aos alunos, deixando-os livres para que respondessem da 

melhor forma possível.  

A apresentação dos resultados contemplou a análise das seguintes dimensões: a) 

se os alunos gostaram e se interessaram pela atividade. b) Quais características 

específicas eles identificaram na atividade de TNI c) Que sugestões os alunos deram 

para futuras atividades.   
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III- Opinião e interesse dos alunos pela atividade. 

 Como se pode observar nas tabelas a seguir, a quase totalidade dos 

alunos aprovou a atividade de histórias interativas realizadas pelos professores. Dos 58 

alunos entrevistados, apenas 1 (hum) não gostou da atividade. Além disso, os alunos 

mostraram o desejo de repetirem a atividade(Q2). Esse dado é interessante, pois 

demonstra que essa atividade possui uma grande aceitação no ambiente escolar, tanto 

para os alunos quanto para os professores. Já que nas entrevistas semi-estruturadas que 

realizamos com os docentes, eles também afirmaram que: apesar de toda a dificuldade, 

a atividade foi bastante válida e que têm planos de a realizarem novamente. 

 

Q1.  O que você achou do exercício proposto pela professora(o)? 
 

Bom 26 

Indiferente - 

Ruim 1 

 

 
 

Q2.  Você gostaria de outros exercícios desse tipo? 
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SIM 26 

NÃO 1 

 

 

 

IV. Observações e características das histórias interativas 

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

exercícios, os alunos ficaram bastante divididos. Uma boa parte (27%) apontou que o 

maior benefício desse tipo de atividade foi proporcionar uma maior participação e 

integração da turma. Segundo os alunos, o fato da história ser contada coletivamente 

acabou proporcionando e incentivando mais relações sociais entre os alunos. É 

interessante destacar que alguns professores decidiram dividir uma personagem para 

cada grupo de alunos, e os grupos interagiram entre si. É possível que esta dinâmica 

estabelecida pelos professores possa ter proporcionado essa maior integração entre os 

alunos. Outra boa parte dos alunos (21%) apontou como característica positiva uma 

maior compreensão da matéria. Segundo eles, a diversão proporcionada pelo jogo 

acaba os estimulando mais e isso facilita o aprendizado da matéria. O fator diversão 

(19%) também foi apontado por parte considerável dos alunos, porém estes destacaram 

que a atividade foi parecida com os exercícios mais “comuns”, entretanto mais 

divertida. Alguns alunos (15%) desatacaram a criatividade, que as histórias interativas 

proporcionam, como fator positivo. É interessante destacar que a opinião desse grupo 

foi bastante similar com a do grupo de alunos (9%) que destacou como ponto positivo o 
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fato das histórias interativas terem permitido uma “vivência da história”. Segundo 

estes entrevistados, o fato dessa atividade permitir que eles vivenciem a história foi algo 

muito bom. Pois, a liberdade que eles tinham para decidirem as ações das suas 

personagens permitiu a eles perceberem melhor como era a vida na época em que a 

história se passou. Nos questionários muitos alunos deram uma forte ênfase a essa 

experiência, considerando-a extremamente marcante. Alguns alunos (9%) apontaram 

que a atividade proporcionou um maior estímulo “a pensar” do que as atividades mais 

rotineiras. Para esses alunos, isso foi um ponto importante e diferente. Segundo eles, 

“exercícios mais comuns” não os estimulam a serem ativos e isso os incomoda bastante, 

já que eles não se sentem “úteis” ao fazerem isso. 

 Q3. 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 
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V. Explicação sobre a atividade. 

A tabela a seguir ficou um pouco prejudicada devido ao fato do professor Carlos não 

ter tido a possibilidade de ir a todas as salas onde foram aplicadas as atividades. Porém, 

com os dados das entrevistas é possível tirar algumas conclusões. Todos os alunos que 

receberam a explicação do professor Carlos disseram que isso facilitou o entendimento 

da atividade Esse dado somado as informações que obtivemos juntos as entrevistas com 

os docentes, parece apontar fortemente a necessidade de realizarmos mais atividades 

preparatórias junto aos alunos. Isso deve ocorrer antes dos professores realizarem os 

exercícios de histórias interativas. Desta forma, os alunos ficariam mais familiarizados 

com as especificidades das histórias interativas e possivelmente o trabalho realizado 

nessa atividade lúdico-educativa poderia ser melhor aproveitado.  
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Q4.  A explicação dada em sala de aula pelo professor Carlos tornou o 
objetivo do exercício mais claro? 

 .  

Sim 30 
Não - 
Carlos não visitou a sala: 28 
  
 

.        
 
 
 
 
 
 
VI. Histórias interativas e compreensão da matéria 
 

Essa foi a única pergunta fechada do questionário, ela foi feita dessa maneira para 

analisar especificamente o potencial das histórias interativas na compreensão da 

matéria.  

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. Cruzando as informações dessa 
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questão(Q3) com as informações da questão Q5, parece que as histórias interativas 

possuem potencial como agente facilitador na compreensão do conteúdo. 

 
Q5. Em sua opinião, em relação a aprender o conteúdo da matéria, 
exercícios assim: 
 
Ajudam bastante 55 
Ajudam  2 
Ajudam um pouco 1 
Nem ajudam, nem atrapalham  - 
Atrapalham um pouco  - 
Atrapalham bastante  - 
 
 
 

.  
 
 
 
Q6. Você tem alguma sugestão para outras atividades e exercícios? 
 

A grande maioria dos entrevistados (47%) sugeriu 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 Além disso, essas informações demonstram também que não ocorreu 

(da forma que nós esperávamos) a integração entre diversas disciplinas, fato este que já 

havia sido apontado nas entrevistas junto aos professores. Uma parte considerável dos 
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alunos (26%) sugeriu que repetíssemos mais vezes a atividade. Essa informação é 

importante, pois somada as informações obtidas nas questões anteriores Q3 e Q5 (onde 

os alunos disseram terem gostado da atividade) podemos concluir que a atividade tem 

um grande potencial junto aos alunos. Uma parte dos alunos (10%) demonstrou 

interesse em realizar mais atividades ligadas a diversos tipos de jogos.  

 
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 
 
 
 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Roteiro de entrevista para alunos: 

 

1. O que você achou do exercício proposto pela professora(o)? 
2. Você gostaria de outros exercícios desse tipo? 
3. Quais seriam as diferenças em relação a outros exercícios mais 

comuns para a matéria? 
4. A explicação dada em sala pelo professor Carlos tornou o objetivo 

do exercício mais claro? 
5. Em sua opinião, em relação a aprender o conteúdo da matéria, 

exercícios assim:  
• Ajudam um pouco (  ); 
• Ajudam (  ); 
• Ajudam bastante (  );  
• Nem ajudam, nem atrapalham (  ); 
• Atrapalham um pouco (  ); 
• Atrapalham bastante (   ) 

 
6. Você tem alguma sugestão para outras atividades e exercícios? 
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6.2. Relatório de atividades do projeto pelo assistente didático contratado Rian 
Rezende 

 

Apresentação e sessões teóricas 

 

 Iniciamos o “Projeto Incorporais: técnicas de narração interativa para temas 

transversais” no Colégio Estadual Vicente Januzzi em fevereiro de 2008.  Na primeira 

fase nosso objetivo foi apresentar o projeto aos docentes da escola e a partir disso 

identificar os interessados em participar. Dentro desse contexto, os professores Carlos 

Klimick e Eliane Bettochi realizaram duas palestras apresentando os conceitos de TNI e 

os objetivos do projeto junto aos professores. 

 Após a apresentação, foram formados dois grandes grupos de interessados. Um 

grupo era constituído por professores do horário noturno e outro formado por 

professores da tarde. 

 Nessa fase do projeto nosso objetivo foi apresentar a TNI para os professores. 

Após oferecermos os cenários existentes do Incorporais, o grupo da noite decidiu 

conhecer as histórias interativas do cenário “Capitães da Areia”, que foi desenvolvido 

baseado em uma obra de Jorge Amado. Já o grupo da tarde preferiu jogar com um 

cenário novo. Após debates com os professores, eles optaram por um cenário que 

trabalhasse com temas ligados ao meio ambiente. A partir disso desenvolvemos o 

cenário “A sobrevivência das lendas”. 

 O mês de fevereiro serviu para essa apresentação e escolha de cenário. Ficou 

decidido com os professores de realizarmos as sessões práticas de TNI após o carnaval. 

É importante destacar que devido a escolha de um novo cenário pelos professores da 

tarde, estes iriam começar num período um pouco mais tarde do que seus companheiros 

do horário da noite. 

 

Sessões práticas – Janeiro / Fevereiro / Março 
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Em março começamos a realizar as atividades de TNI junto aos professores da 

noite. A primeira reunião foi apresentar os conceitos de TNI e um pouco do 

funcionamento do sistema de jogo para os professores. Após isso passamos para a fase 

de concepção das personagens pelos professores. Nessa fase os professores 

apresentaram boa desenvoltura, especialmente os professores de português e literatura. 

Depois da criação de personagens passamos para as sessões de jogo.  

Turma da noite. 

As sessões de jogo duraram um período maior do que tínhamos previsto. Em 

parte porque muitas vezes os professores não podiam participar dos encontros 

quinzenais que havíamos combinado. Essa indisponibilidade esporádica levava a atrasos 

do cronograma. Porém, apesar dessas de dificuldades de horário, as sessões de jogo com 

os professores do horário noturno foram muito proveitosas e continuaram durante os 

meses de março, abril e maio. 

Turma da tarde. 

 Por terem escolhido a criação de um cenário novo, cuja criação demandou tempo 

considerável, a turma da tarde só começou suas atividades práticas um mês após os 

professores da noite. Não tivemos um bom rendimento com esse grupo. Apesar do 

interesse inicial, alguns professores não foram nos primeiros encontros. Mesmo assim 

decidimos continuar desenvolvendo o projeto na esperança de que os interessados 

iniciais voltassem. Porém, percebemos a ação desestimuladora de uma coordenadora da 

escola, Profa. Mariazita. Essa coordenadora não apoiava o projeto e criava 

dificuldades de horário para os professores que desejavam participar. Após dessa série 

de dificuldades a turma da tarde se desfez, o que foi lastimável.  

A partir desse insucesso na turma da tarde e o bom trabalho que fluiu na da 

noite, ficou clara a necessidade de realizarmos logo um trabalho prático com os 

professores. Devemos deixar a parte de desenvolvimento de cenário para um momento 

posterior. É importante que os professores joguem imediatamente para terem uma 

melhor noção da TNI e também para que isso aumente o foco deles no projeto. Apesar 

das ações prejudiciais da Profa. Mariazita, é necessário destacar a importância do apoio 

da escola ao projeto, em especial da diretora da escola, Suely Cunha.  

 Reunião com os professores – Junho 
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 Em junho realizamos mais uma reunião com os professores. O objetivo dessa era 

discutir com eles o andamento do projeto. Nessa reunião os professores apontaram 

algumas dificuldades e temores que possuíam. As principais dificuldades apontadas 

pelos professores foram:  

- Sistema de Regras 

 Em relação a esse ponto os professores disseram que não estavam 

compreendendo muito bem as regras. Eles conseguiam entender o sistema para jogarem, 

porém diziam não se sentir seguros para atuarem como narradores. Os professores 

assumiram que não haviam lido todo o livro de regras que passamos para eles. A partir 

disso, ficou acordado que eles iriam ler o livro todo e depois disso realizaríamos mais 

uma reunião para ver se eles haviam compreendido melhor as regras  

- Medo de narrar para os alunos 

 Os professores disseram que não sentiam seguros para narrar para seus alunos. 

Após debatermos esse tópico chegamos a conclusão de que a provável causa desse 

medo era a insegurança dos professores em relação às regras do sistema. Decidimos 

esperar para ver se após lerem o livro, eles iriam compreender melhor as regras. 

- A grande quantidade de alunos em relação aos poucos números de mestres 

(professores) 

        Essa questão sempre é um tema importante dentro da TNI. Normalmente são 

escolhidas duas opções. A) os professores podem escolher alunos que já possuam 

conhecimentos sobre RPG e trabalhar junto a eles quando forem fazer a atividade com a 

turma.  B) Os professores trabalham em conjunto, dividindo as tarefas e fazendo um 

trabalho coletivo com suas turmas. Os professores verificaram se seus alunos 

conheciam RPG, se jogavam e se haveria possibilidade de realizarem a atividade dessa 

forma. Porém, ficaram mais inclinados para realizarem o trabalho de TNI junto com 

seus companheiros de docência. 

 

1° Reunião com os professores - Setembro      
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 Após o recesso escolar de julho, realizamos outra reunião com os professores. O 

objetivo inicial dessa reunião era ajudá-los no desenvolvimento dos seus projetos de 

histórias interativas. Nessa reunião estava presente inclusive a pesquisadora e designer 

Eliane Bettochi para que pudesse dar orientações nesse sentido. Porém, a reunião tomou 

outro rumo devido às dificuldades que os professores continuavam tendo. 

 Os professores disseram que haviam entendido a lógica do jogo e que também 

melhoraram muito suas noções de narrativa e interatividade, porém ainda tinham 

dificuldades com as regras do jogo. É importante destacar que alguns professores 

disseram que ainda não haviam lido o livro de regras. 

 A partir disso planejamos desenvolver um sistema de regras “mais simples” 

buscando satisfazer as necessidades dos professores, ao mesmo tempo em que buscava 

sanar várias dúvidas apresentadas pelos professores. De contrapartida, os professores 

ficaram com a responsabilidade de pensar possibilidades para os seus projetos de 

histórias interativas. 

 

2° Reunião com os professores – Setembro 

 

 Após desenvolvermos o sistema mais simplificado, realizamos outra reunião 

com os professores para a apresentação da versão modificada do sistema Incorporais. 

Os professores rapidamente compreenderam esse sistema de regras e se sentiram mais 

confiantes em relação a isso. Com este ponto resolvido nosso objetivo era partir, com o 

suporte de Eliane Bettochi, para uma reunião de apoio ao desenvolvimento dos projetos 

dos professores. Porém, devido ao intenso calendário da escola, os professores ficaram 

ocupados e sem horários durante o final de setembro e o mês de outubro inteiro. 

 

Desenvolvimento das atividades de histórias interativas pelos professores - 

Novembro 
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 Em novembro, os professores realizaram as atividades junto aos alunos. Eles se 

organizaram em duplas e desenvolveram a atividade de forma colaborativa. É 

importante ressaltar que haviam professores de língua portuguesa/literatura, matemática 

e filosofia. 

Entrevistas com os professores sobre as atividades 

 Em novembro realizamos entrevistas com os professores. O objetivo foi verificar 

se o curso de TNI influenciou os professores a terem novas idéias e práticas que 

associassem interatividade e narratividade, e de que forma isso foi recebido pelos 

alunos. As entrevistas foram gravadas em vídeo e estão disponíveis na íntegra em um 

DVD que vai anexado ao relatório final. 

 

Análise das entrevistas com os professores 

 

Pontos positivos 

  

- Vivência das histórias interativas 

Segundo os professores, a vivência das histórias interativas foi muito produtiva. 

Eles acharam interessante a parte de criação de personagens e segundo eles isso teve um 

resultado muito interessante junto aos alunos.  

- Interatividade e participação 

 Os docentes também destacaram como ponto positivo a maior interatividade e 

participação que as histórias interativas proporcionam. Segundo eles, foi muito 

interessante expandir os conhecimentos dessas técnicas e visualizar como elas tiveram 

uma boa influência nos alunos. Os professores apontaram que essas técnicas deixaram a 

atividade mais lúdica, mais divertida e que estimulou um maior envolvimento do grupo. 

Essas características da TNI resultaram em uma excelente participação e envolvimentos 

dos alunos nas atividades.  

Ponto Negativos 
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-  Dificuldade com o sistema 

 Inicialmente os professores tiveram uma grande dificuldade em compreender o 

sistema. Esta dificuldade somada as cronograma apertado da escola acabou levando a 

um atraso no desenvolvimento das atividades dos professores. Porém, quando 

apresentamos a eles o sistema Incorporais modificado, os professores se sentiram mais 

seguros e ocorreu um bom desenvolvimento da atividade. Parece que a partir desse 

sistema os professores terão mais liberdade e autoconfiança em aplicar as histórias 

interativas junto aos seus alunos. 

- Uso da matemática nas histórias interativas 

Outra questão apontada pelos professores foi a dificuldade de se usar a 

matemática nas histórias interativas. É necessário lembrar que a turma da noite era 

formada basicamente de professores de português/letras e matemática. Os professores 

fizeram trabalhos em conjunto, porém, os professores de matemática disseram que não 

conseguiram integrar muito bem o conteúdo da matemática nas atividades. Eles 

creditam isso ao fato de terem demorado a entender o sistema, e essa dificuldade os 

atrapalhou em pensar atividades mais unificadas aos conceitos matemáticos. É 

importante destacar que muitos deles disseram que após o final da oficina de TNI, e 

com uma maior compreensão das técnicas narrativas, eles tinham mais idéias de como 

integrar as histórias desenvolvidas junto com os conceitos de matemática. E que em 

outra oportunidade, pretendiam realizar isso. 

Reações dos alunos 

 Nas entrevistas os professores destacaram a boa receptividade dos alunos para a 

atividade. Segundo eles, a atividade envolveu a turma toda. Isso resultou em uma 

postura pró-ativa dos alunos: eles realizaram pesquisas por conta própria, buscaram 

informações históricas dos cenários e ficaram inclusive, como destacou o professor 

João, realizando a atividade na escola além do tempo de aula. Todos os professores 

disseram que tiveram um retorno muito bom dos alunos. Eles só lamentaram o 

cronograma apertado, o que acabou deixando a atividade para o final do ano e isso 

limitou um pouco seu aproveitamento. É importante ressaltar que o interesse dos alunos 
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pela atividade também foi confirmado nos questionários que aplicamos junto a eles. A 

grande maioria dos alunos (96%) declarou que gostou da atividade. 

 

Sugestões 

    Tempo do curso e cronograma da escola 

A principal sugestão dos professores em relação a futuros cursos de TNI foi em 

relação ao tempo do curso. Segundo os professores, seria mais interessante um curso 

mais compacto e com menos elementos teóricos. Para eles, é importante realizar o curso 

teórico nesse período mais curto para que os professores possam logo partir para as 

atividades práticas junto aos alunos. Dessa forma, eles acreditam que possam 

desenvolver melhor as atividades e a equipe responsável pelo curso de TNI ficaria 

dando assessoria aos professores. Vale destacar que essa era a proposta inicial do 

projeto, porém devido ao calendário intenso da escola o cronograma inicial ficou 

comprometido. Uma providência importante parece ser buscar junto à escola, a diretora, 

seus coordenadores e até instâncias superiores, um horário mais flexível que permita aos 

professores terem tempo e condições de realizarem cursos que aumentem suas 

ferramentas pedagógicas sem que isso ocorra em detrimento das suas outras 

responsabilidades. 
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ANEXO 7 
Fotocópias da produção dos alunos participantes dos projetos implementados  
pelos professores. 
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