projeto incorporais [hiperambiente]

Hiperambiente: espaço hipertextual, múltiplo e imersivo de aprendizagem, produção e exposição
Relatório de Pesquisa do Edital Apoio à Instalação de Doutores da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFJF
Eliane Bettocchi
Professora Adjunta – IAD-UFJF
Samir Chambela Rocha
Bolsista Provoque de Iniciação Científica – IAD-UFJF
Luiza Costa Manhães de Oliveira
Voluntária de Iniciação Científica – IAD-UFJF
Carlos Klimick
Pesquisador colaborador - Universidade Estácio de Sá de Juiz de Fora

INTRODUÇÃO
Qual é o estado da arte no ensino de Arte? A pergunta propositadamente ambígua surge do depoimento espontâneo do monitor da disciplina Desenho e
Meios de Expressão II do Bacharelado Interdisciplinar de Artes e Design do Instituto de Artes da UFJF: "A gente não se sente bem no prédio."
Além deste depoimento, o monitor contou que fizera um grafite em uma das paredes do Instituto como trabalho final de uma disciplina do curso, trabalho
muito bem avaliado pelos professores, e que o mesmo fora depois coberto com tinta branca de modo que se mantivesse a "neutralidade" do espaço,
restando apenas o registro fotográfico pessoal do estudante.
Provavelmente este fato e este depoimento constituiram-se no "rastilho" detonador desta pesquisa, ou ainda, o insight que faltava para que a pesquisa
finalmente tomasse a forma, após anos de gestação, da seguinte questão: que tipo de espaço físico poderia atender às demandas de um processo de
aprendizagem em Artes e Design, processo este pensado em termos de transdisciplinaridade, desenvolvimento de competências e articulação de
conhecimentos?
A rota que culminou neste rastilho iniciou-se em pesquisas de doutoramento, quando foram desenvolvidos e testados dois métodos complementares: a
TNI e o Design Poético (BETTOCCHI & KLIMICK, 2008).
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As Técnicas para Narrativas Interativas (TNI) são uma sistematização pedagógica da aplicação da lógica de funcionamento dos Role-Playing Games
(RPG) à finalidades educacionais (KLIMICK, 2006, 2007) tendo como fundamentação epistemológica o construtivismo, alicerçado na pedagogia da
autonomia de Paulo Freire (1996) e na pedagogia da autonomia de Carmen Moreira Neves (2005). A esta didática, associamos o Design Poético, método
projetual que norteia a produção de material dos participantes (BETTOCCHI, 2008), baseado no processo mimético em três etapas postulado por Paul
Ricoeur (1983) e na semiologia de Roland Barthes (1967, 1999). Entendemos Design segundo o ponto de vista humanístico de configuração de imagens
e objetos para diversas finalidades, mas com uma intenção específica: a de questionar, uma intenção que se espera do discurso poético oferecendo,
como na arte contemporânea e no lema punk "do-it-yourself", novas possibilidades de construção de significados pelos sujeitos fruidores, levando a uma
refiguração destes sujeitos e de seus contextos. A Pedagogia de Projetos, de Fernando Hernández (1998), é o modelo pedagógico que legitima a
utilização deste método como método didático, pois quando pensamos em educação, pensamos em desenvolvimento de autonomia e senso crítico, onde
o/a aprendiz é estimulado a sair do papel de receptor passivo de conhecimentos “encaixotados” para o papel ativo de construtor/a de seus próprios
significados, protagonizando sua história de maneira holística e integrada, pois, como almeja Joseph Beuys (1985), "todo ser humano é um artista".
Estes métodos foram experimentados em dois projetos de pesquisa subsequentes, ambos financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio de Janeiro (FAPERJ). No primeiro projeto, do edital Apoio à Melhoria do Ensino nas Escolas Públicas do Estado , em 2008, foram realizadas
oficinas de TNI com professores do Colégio Estadual Vicente Januzzi, no Rio de Janeiro, para que estes professores desenvolvessem cenários e
narrativas interativas utilizando temas transversais para articular disciplinas curriculares com seus alunos.
Em virtude dos resultados obtidos no projeto realizado em 2008, as oficinas de TNI foram sistematizadas em material impresso e digital que pode ser diretamente utilizado
pelos usuários, ampliando assim o caráter multiplicador do projeto. Esta sistematização consistiu em projeto do edital da FAPERJ Apoio à Produção de Material Didático para

Atividades de Ensino e/ou Pesquisa, realizado entre o final de 2009 e o início de 2011, denominado Kit Incorporais.
Este kit consiste de suporte impresso e digital projetado segundo as diretrizes do Design Poético. O suporte impresso é composto de três hiperlivros, sendo um Livro do

Mestre, contendo as técnicas didáticas propriamente ditas e dois hiperlivros de RPG, cada qual com um cenário de cunho transversal: Brasil Barroco e Muiraquitã: a
sobrfevivência das Lendas. O material digital se constitui de um DVD, anexo ao Livro do Mestre e de um sítio virtual, constando de páginas, plataforma Moodle (sala de aula
virtual), e blogs para cada RPG.
Todo o material sobre TNI, Design Poético e Kit Incorporais está disponível no endereço http://www.historias.interativas.nom.br/incorporais. Estes
conceitos também serão detalhados no corpo deste relatório.
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As observações dos professores participantes do projeto realizado na Escola Estadual Vicente Januzzi sobre as restrições de tempo e espaço para se
utilizar métodos didáticos alternativos encontram eco na vivência da pesquisadora, tanto como discente quanto como docente, na utilização do tempo e do
espaço em diferentes instituições de ensino (UFRJ, UERJ, PUC-Rio, EAV/RJ) e de outros espaços de aprendizagem de artes como museus, centros
culturais e galerias.
Não se pode deixar de notar que os espaços de aprendizagem continuam a priorizar a "objetividade" e "imparcialidade", objetos de desejo de métodos
didáticos, científicos e projetuais condizentes com o paradigma do Positivismo, bem como a compartimentalização dos saberes, atendendo aos objetivos
de formação de um sujeito detentor de conhecimentos estanques e fragmentados, cujas competências de aplicação prática destes conhecimentos não se
concretizam. Este sujeito é entregue à sociedade com alguma capacidade de reprodução, porém com pouca ou nenhuma capacidade crítica.
No caso do espaço de aprendizagem de Artes e Design, estende-se a noção de "neutralidade" do "cubo branco" (O'DOHERTY, 1976) - o espaço
sacralizado, cuja suposta neutralidade o afasta da banalidade do mundo (BOURDIEU, 1999; WOLFF, 1983), típico de exposição nas galerias e centros
culturais -, para as salas de aula, noção que pode ser comparada ao mito da neutralidade científica, como levanta Hilton Japiassú (1981:70). Partindo de
Weber, o autor defende que os juízos de valor emergem e podem sim distorcer a argumentação científica, mas que são imprescindíveis na seleção destes
mesmos argumentos. Portanto, o que se deve buscar evitar é a confusão entre valores pessoais e argumentos científicos, mas não ter a pretensão de que
é possível deixá-los de fora. Assim, o "dever científico" do cientista social é explicitar constantemente o que são argumentos na sua pesquisa, buscando a
objetividade apesar de reconhecer a impossibilidade da total isenção do sujeito sobre o objeto. Se nas ciências a neutralidade já vem sendo considerada
um mito, o que dizer das artes?
Essa vivência vem influenciando a pesquisadora na utilização do design poético como método projetual, método didático e método científico, uma vez que
parte das mesmas premissas de um projeto de pesquisa: o que, para que, porque e como. Nas disciplinas de Desenho e Meios de Expressão (primeiro
ciclo do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design - BIAD) e Projeto de Material Didático (segundo ciclo do BIAD - Licenciatura em Artes Visuais), os
estudantes são levados a conceituar, levantar dados, conceber e justificar suas soluções visuais para uma situação projetual inserida em um contexto
temático transversal, e tem seus trabalhos avaliados pela professora por comparação com uma autoavaliação prévia.
Ou seja, na maior parte dos casos, contamos com o interesse e a determinação de professores e alunos em experimentarem novos métodos. Mas não
contamos ainda, na maior parte dos casos, com a flexibilização dos espaços nem dos tempos curriculares vigentes, posto que nestes ainda prevalecem a
neutralidade e a fragmentação.
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Por conta disso, o que pretende ser, afinal, o Hiperambiente? Trata-se de uma maneira de se utilizar um espaço, que pode ser um "cubo branco" ou não.
A ocupação deste espaço inicia-se com uma instalação iniciada pelos facilitadores (professores e monitores, artistas, designers, autores etc.) que aborde
o tema escolhido pelo grupo; conforme vão vivenciando o tema por meio da TNI e produzindo material por meio do design poético, os estudantes vão
inserindo seus produtos na instalação, como uma Merzbau (instalação acumulativa de objetos cotidianos, de Kurt Schwitters) coletiva e narrativa, porém,
deve-se frisar, sem as aspirações monumentais espaciais e financeiras das installation arts contemporâneas (FINKEL, 2006). Daí, o "hiper" do ambiente:
um espaço que se torna imersivo e hipertextual, principalmente pela preocupação em se organizar cada material inserido como um link que pode se abrir
para algo além, expandindo este espaço.
Por ser flexível e cambiável, o hiperambiente acaba sendo impermanente; no entanto, sua permanência virtual persiste, visto que torna-se parte do já
mencionado Kit Incorporais. O mesmo material também é inserido nos hiperlivros e nos suportes digitais do kit, passando a fazer parte dele, de modo que
kit que os próximos estudantes recebem já não é o mesmo, pois incorporou a produção do grupo anterior.
O hiperambiente busca uma aproximação do ato poético, criativo e questionador, com a dita "vida mundana" - os temas transversais de interesse social,
do dia a dia - e mesmo com a cultura dita "de massa", levando os indivíduos a produzirem e materializarem seus próprios significados, recriando realidade
e imaginário e incentivando a responsabilidade da coautoria e a capacidade criativa.

METODOLOGIA: AS ETAPAS DA PESQUISA E SEUS RESULTADOS
Tanto no desenvolvimento da pesquisa quanto na elaboração e utilização do Hiperambiente, empregamos o já mencionado Design Poético, cujo ponto de
partida é a definição de Design segundo o enfoque humanístico, uma atividade de projetação de expressões estéticas e funcionais para finalidades
diversas, enfatizando as etapas de conceituação e as relações de significação da linguagem visual. Para Gustavo Bomfim (1999), o Design como
atividade de configuração de objetos e de sistemas de informação materializa também os ideais e incoerências da sociedade tanto quanto anuncia novas
possibilidades; e como práxis, participa da criação cultural, confirmando ou questionando a cultura: "[...] O Design tem assim natureza essencialmente
especular, quer como anúncio, quer como denúncia" (BOMFIM, 1999: 150-151).
Nosso foco recai sobre a capacidade de denúncia do Design, que se aproxima do que se entende pelo dito "fazer poético". Atualmente, a poiesis, não é
só um "fazer"; é, antes, uma "intenção", daí seu uso para as formas de expressão artísticas contemporâneas: a intenção de oferecer novas possibilidades
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de construção de significados pelos sujeitos fruidores, levando a uma refiguração destes sujeitos e de seus contextos. Marco Silva (2002) trata o lema
punk "faça você mesmo" ("do-it-yourself") como uma orientação à livre significação, quando estão em ruínas as significações pré-determinadas, "[...] uma
linha de pensamento que questiona as noções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a idéia de progresso ou emancipação universal, os
sistemas únicos, as grandes narrativas ou os fundamentos definitivos de explicação."
Desse modo, podemos dizer que o Design Poético é uma atividade projetual definida segundo o ponto de vista humanístico, com finalidades diversas,
porém com uma intenção específica: a de questionar. Este questionamento se apresenta como um desejo de usar o “poder de sedução” – o tradicional
valor agregado ao objeto pelo Design que leva ao consumo – para persuadir o usuário a fazer outras coisas em vez de consumir alienadamente e produzir
lixo; por exemplo, seduzi-lo a pensar de maneira crítica e produzir conhecimento.
Destacamos o emprego deste método como uma oportunidade para o bolsista e a estudante voluntária de graduação de conhecer e trabalhar com um
método cujas etapas básicas se podem aplicar a três circunstancias simultâneamente - científica, projetual e didática.
Na circunstancia de pesquisa, os estudantes puderam contribuir com as discussões sobre os conceitos norteadores da definição de Hiperambiente após
realizar a revisão de literatura. Ou seja, é importante destacar que a própria definição se construiu no decorrer das discussões, com a participação ativa
dos estudantes. Além disso, ambos tiveram a oportunidade de efetuar uma coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas, compreendendo-se
tanto como “sujeitos” quanto como “objetos” da pesquisa, visto que fazem parte da população entrevistada, reforçando a noção de impossibilidade de total
imparcialidade e neutralidade no método científico aplicado às áreas humanas.
Na circunstancia projetual, os estudantes utilizaram todas as etapas do método de design poético para contribuir com produção própria a ser incorporada
na elaboração inicial do hiperambiente e nos suporte do Kit Incorporais, tendo, deste modo, passado pelas mesmas etapas que virão a ser utilizadas nas
futuras oficinas. Os relatórios de produção encontram-se no ANEXO 1.
Na circunstância didática, havia a previsão para que os estudantes participassem, após estudo e treinamento prático na TNI, da elaboração dos desafios
narrativos que serviriam como fio condutor para a vivência do tema e solução dos problemas visuais propostos a partir do tema vivenciado, atuando
também como monitores na oficina, tanto na condução da narrativa temática quanto auxiliando os participantes na aplicação dos conhecimentos às
soluções visuais de cada um. Deste modo, teriam contato com um método didático alternativo que pode ser de uso em sua futura possível carreira
acadêmica. Esta etapa da pesquisa, entretanto, não pode acontecer em virtude da greve docente e dos TAEs das universidades federais do país.
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Assim, a apresentação das etapas metodológicas da pesquisa e de seus respectivos resultados seguirá, neste relatório, as mesmas etapas da estrutura
geral do Design Poético, que, na tabela a seguir são comparadas com três tipos de método:

Etapas metodológicas do relatório
1. Conceituação (O que? Para que?) construção de uma definição de
Hiperambiente
Justificativa (Por que?) - neste relatório,
encontra-se na Introdução
2. Levantamento (Como?) - entrevistas

similar em Métodos de Pesquisa
Delimitação do problema, suas
hipóteses e objetivos gerais e
específicos
Contribuições epistemológicas e para
as áreas de conhecimento
Revisão de literatura e técnicas de
coleta de dados

3. Concepção (Como?) - vivência da
oficina e construção do Hiperambiente com
base na Conceituação e no Levantamento

Técnicas de análise, síntese e/ou
verificação dos dados coletados

4. Justificativa (Por que?) - análises de
resultados

Avaliação de resultados Conclusões
e desdobramentos

similar em Métodos Projetuais
Enunciação do problema e
elaboração de briefing

similar em Métodos Didáticos
Proposição de um problema ou
desafio

Coleta e análise de dados,
pesquisa de similares e revisão
de briefing
Processo de ideação, geração de
alternativas, escolha de técnicas
e materiais, verificações e
execução de protótipos
Avaliação, crítica, revisões

Pesquisa sobre o contexto e
conhecimentos necessários
para solucionar o problema
Seleção e aplicação dos
conhecimentos a uma proposta
pessoal de solução do
problema
Argumentação e defesa das
escolhas

1. CONCEITUAÇÃO

Nesta etapa objetivamos discutir os conceitos norteadores da definição de Hiperambiente à luz de um estudo sobre a proposta de Projetos de Trabalho, e
dos diferentes conceitos de Espaço na arte e no design contemporâneos, como os do site-specific e da instalação, de modo a elaborar uma moldura
teórica para a definição de Hiperambiente que servisse como embasamento tanto para o levantamento sobre os espaços quanto para a elaboração das
diretrizes de ocupação dos espaços. Este estudo foi feito por meio de revisão de literatura em diferentes suportes (livros, revistas, sites, blogs etc.) e
participação nos eventos científicos I Colóquio Arte em Trânsito, no Colégio de Aplicação João XXIII, em Juiz de Fora, 4o. Seminário Interno de Pesquisa
em Artes

e Design

do

IAD-UFJF, nos

quais

foi apresentado o

relatório parcial da

pesquisa, e Role-Playing in

Games Seminar

(http://roleplayingames.wordpress.com/), na Universidade de Tampere, Finlândia, onde foi apresentado um artigo sobre o Kit Incorporais.
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Propcuramos desdobrar o conceito de Espaço em dois conceitos operacionais: Espaço de Aprendizagem e Espaço de Fruição Estética, de modo que
pudéssemos obter um conceito de Espaço Múltiplo onde poética e fruição potencializassem a aprendizagem.

1.1. Espaços de aprendizagem
"No interior do cubo branco" (O'DOHERTY, 1976) perpetua-se o desejo pelo "Mito da neutralidade científica" (JAPIASSÚ, 1981). Nessa frase, cunhada
para as apresentações da primeira fase da pesquisa nos eventos mencionados, procuramos resumir a sensação que nos transmitem os espaços de
aprendizagem tradicionais.
Partimos da idéia do espaço "neutro" e "geométrico" que ainda parece ser objeto de desejo dos espaços de formação. Em sua pesquisa de doutorado,
Ricardo Arthur Pereira de Carvalho (2012:75-78) traça um breve histórico da forma dos espaços de aprendizagem ocidentais, do qual destacamos a
análise de Michel Foucault constatando a importância da disciplina na constituição das escolas modernas, a partir dos séc. XVII e XVIII, enfatizando "as
semelhanças disciplinares entre escolas, quarteis, hospitais e oficinas na constituição de uma sociedade disciplinar que se vê refletida numa nova
instituição, as prisões modernas." (CARVALHO, 2012:77). Para Foucault, se, por um lado as divisões dos espaços de aprendizagem tradicionais a partir
da perspectiva da disciplina constituem uma forma de controle mais sutil e difuso dos corpos (substituindo o castigo físico), tornano-os dóceis, por outro
lado também favoreceu a singularidade, o desenvolvimento e a legitimação das diferentes ciências enquanto tais.
A neutralidade e geometrização disciplinares das áreas de conhecimento, no entanto, chegam a um ponto tal que, na atualidade, começam a dificultar
ações transdisciplinares dentro da comunidade científica e docente e desta com outros setores sociais. Dificuldade que observamos nos depoimentos dos
professores partcipantes das nossas primeiras oficinas, no Rio de Janeiro, e que se manifesta na forma física dos espaços, conforme explanado por Doris
Kowatolski, nas palavras de Carvalho:
[...] os projetos escolares devem ir além dos aspectos funcionais e estimular o ensino e aprendizagem mediante a orientação às propostas
pedagógicas e às metodologias de ensino. Todavia, a autora destaca que os arquitetos não costumam se aproximar de estudos sobre como o
ensino e a aprendizagem se dá, desvinculando, portanto, os projetos arquitetônicos das propostas pedagógicas. (CARVALHO, 2012:75)
O desejo pela neutralidade e divisão disciplinar do espaço é questionado por Fernando Hernández (1998) quando da sua apresentação dos projetos de
trabalho. Segundo o autor, nas escolas que adotam este método, o tempo e o espaço são organizados de forma flexível, em função do projeto em
andamento e dos temas abordados, não mais em função de disciplinas seriadas. Hernández, professor titular da Faculdade de Belas Artes da
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Universidade de Barcelona, refere-se a "projeto" no mesmo sentido que arquitetos, designers e artistas compreendem o "procedimento de trabalho que
diz respeito ao processo de dar forma a uma idéia que está no horizonte, mas que admite modificações, está em diálogo permanente com o contexto, com
as circunstâncias e com os indivíduos que, de uma maneira ou outra, vão contribuir para esse processo." (HERNÁNDEZ, 1998:22).
Deste modo, buscamos coletar exemplos que julgamos mais significativos de experiências pedagógicas que desafiassem a neutralidade, a geometrização
e a compartimentalização que caracterizam os espaços tradicionais de aprendizagem.
Começamos com a Escola da Ponte (http://www.escoladaponte.com.pt/), que entendemos ser a experiência mais transgressora:
Na Vila das Aves, cidade do Porto, Portugal, há uma escola na qual não existem turmas separadas por idade ou escolaridade, nem lugar fixo ou
sala de aula. Os alunos, organizados em pequenos grupos com interesse comum, reúnem-se com o professor em grandes galpões e
desenvolvem programas de trabalho de 15 dias. Avaliam o que aprendem e formam novos grupos (Trecho de entrevista de José Pacheco, diretor,
ao site Itaú Cultural, em fevereiro de 2005, disponível em http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2132&cd_materia=1123, capturado
em 16/03/2012).
Outra entrevista com o diretor José Pacheco pode ser acessada em http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VekBzEu6AWg - t=0s
(link capturado em 28/03/2012).
A segunda experiência que julgamos pertinente para nosso estudo vem sendo realizada nas dependências da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro (PUC-Rio), pelo departamento de Design, experiência que busca acompanhar as mudanças curriculares implementadas na graduação a partir de
2007, resumidas nas palavras de Ricardo Carvalho:
A constituição do currículo de Design de 2007 manteve em seu projeto pedagógico a ênfase no Design em Parceria, com uma forte presença das
disciplinas de projeto, que se mantiveram como eixo curricular. [...] Com a mudança curricular, tanto a carga horária, quanto a quantidade de
disciplinas aumentaram. Os projetos passaram a oito disciplinas de 10 créditos (150 horas), sendo três básicos, três avançados, dois projetos
específicos, sendo o último específico o projeto final.
[...]
Outro aspecto relevante da mudança curricular, que também diz respeito ao projeto como espinha dorsal, foi a exclusão de algumas disciplinas e
o surgimento das aulas de conteúdo e oficinas dentro da disciplina de projeto. Na carga horária dos projetos, os professores responsáveis pela
disciplina ministram 55 das 150 horas (36%), sendo as outras 95 horas (64%) dedicadas aos professores de conteúdos específicos. As aulas
ministradas por professores de conteúdo consistem em palestras, dinâmicas e orientações que visam a auxiliar na teoria e na prática os projetos
dos alunos. Cada aula de conteúdo varia entre 4 a 20 horas, perfazendo um total de 8 à 12 colaborações ao longo de uma disciplina. Os tópicos
ministrados são variados, tais como técnicas de pesquisa, representação, criação e expressão, laboratórios, oficina de texto, anatomia,
ergonomia, processos de fabricação, questões sociais e ambientais, logística e distribuição, produção, marketing etc. Cada disciplina possui sua
própria distribuição de professores de conteúdo, segundo a ênfase de cada projeto e o planejamento de seus respectivos supervisores. No que
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tange a participação dos professores de conteúdo, eles atuam juntamente com os professores e supervisores de determinadas disciplinas no
sentido de planejarem os conteúdos e o cronograma para as aulas diante das etapas dos projetos. (CARVALHO, 2012:51-58).
Em termos espaciais, Carvalho destaca as salas de aula denominadas "Tendas" e "Barraca" (figura 1.A), que, nos seus resultados, acabaram figurando
com espaços ideais pelos estudantes:

Figura 1.A: Salas de aula de Projeto do curso de Design da PUC-Rio. À esquerda, uma das Tendas, com tratamento acústico e refrigeração. À direita, a
Barraca, utilizada principalmente pela professora Ana Branco (na foto,com alunas), sem tratamento acústico e sem refrigeração, reforçando a importância da
interferência do ambiente externo nos projetos desenvolvidos pelos alunos. Fotos retiradas de Carvalho, 2012:67 e 73.

Outras duas experências que gostaríamos de mencionar não implicam extamente modificações espaciais, mas sim usos diferentes de espaços escolares
tradicionais.
A primeira experiência foi testemunhada pelos pesquisadores quando da viagem à Finlândia para apresentação de artigo no evento mencionado
anteriromente, em abril de 2012. Nos foi dada a oportunidade de acompanhar uma aula cotidiana de Religião ministrada por dois professores na quadra
de uma escola pública de Tikkurila, a 16 km de Helsinki, para alunos do equivalente ao Ensino Médio brasileiro, com idades entre 13 e 15 anos.
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Nesta aula, os professores distribuíram personagens e materiais para que os alunos confeccionassem elementos de vestuário que identificassem suas
personagens - situação para a qual os alunos demonstraram soluções visuais complexas e de razoável domínio da linguagem. As personagens seriam
então encarnadas pelos alunos durante a vivência de uma narrativa sobre uma determinada situação da História da Religião na Finlândia - parte
integrante do currículo institucional - por meio do jogo conhecido como LARP (Live-Action Role-Playing), um jogo de representação teatral com atuações
corporais, diferentemente do RPG, em que as atuações se resumem a inflexões de voz, como nas leituras de papéis costumeiras das pré-produções de
teatro e cinema. Para resolver as situações de conflito da narrativa, os estudantes precisariam pesquisar os conteúdos da disciplina.
O espaço físico dessa escola é muito similar ao de escolas brasileiras, diferenciando-se a infraestrutura bem cuidada que em geral não se verifica nas
nossas escolas públicas. O ponto mais interessante é o uso da quadra para essas aulas (tradicionalmente teóricas), que não podem acontecer em sala de
aula tradicional com carteiras, pois haveria limitação na movimentação dos alunos durante suas atuações teatrais. Observamos, assim, uma utilização
inovadora de espaço físico adequando-se à uma prática pedagógica alternativa. Outra curiosidade foi a participação, nesta aula específica, de alunos de
outra escola.
A outra experiência ocorre cotidianamente na Escola Internacional Saci (http://www.escolasaci.com.br/), em Juiz de Fora. A seguir, transcrevemos o
trecho 2. Caracterização da Escola , extraído do seu Projeto Político-Pedagógico (PPP):
A Escola Internacional Saci se diferencia por oferecer uma abordagem não tradicional de ensino, buscando sempre um ensino de vanguarda e
excelência. Nessa perspectiva oferece os Níveis de Ensino da Educação Infantil (a partir do Maternal I) à 8ª série, tendo sido o Trabalho por
Projetos consolidado até a 4ª série e em implantação de 5ª a 8ªsérie/6º ao 9º ano.
Além do trabalho inovador com Projetos, a escola também oferece, classes em agrupamento, abrangendo grupos de 3 a 6 anos; 6 a 8 e 8 a 10
anos, partilhando da mesma filosofia de educação e atendendo a pais que buscam esta perspectiva de trabalho em grupos multi-idade.
O acréscimo dessas classes se dá em função de estudos e observação da equipe pedagógica nos pontos congruentes em Montessori e Trabalho
por Projetos visando a vanguarda de metodologia de ensino e ampliação de oferta às famílias que buscam essas abordagens, características de
escolas internacionais.
Todo o trbalho diferenciado nos diferentes níveis de ensino, bem como as atividades extra-curriculares citados acima, estão explicados nos itens 6
e 7 desta proposta.
Com relação ao espaço físico, o prédio escolar é alugado da AABB – Associação Atlética do Banco do Brasil, com a qual faz divisa. A escola tem
uma parceria para uso de estacionamento, área verde e desportiva da AABB o que favorece imensamente as atividades de ensino e pesquisa.
(ESCOLA INTERNACIONAL SACI, 2012:2)
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Apesar dos espaços tradicionalmente distribuídos, a escola utiliza o método montessoriano de arrumação das salas de aula, com objetos da vida prática cozinha, quarto, banheiro, sala de estar - aliados aos materiais didáticos específicos deste método. O interessante é que, em virtude da associação dos
dois métodos, as salas incluem objetos e materiais pertinentes ao tema do projeto de trabalho - cujas principais referências são Fernando Hernández e
Nilbo Nogueira - que está sendo vivenciado e pesquisado no decorrer do semestre letivo. Isso quer dizer que esses materiais acabam sendo cambiantes,
conferindo às salas de aula um aspecto de afetividade que se distancia da neutralidade e da geometrização disciplinares. Frequentemente também os
espaços de aula são convertidos em laboratórios, galerias de arte, salas de cinema, palcos, estúdios musicais etc, de acordo com o tema abordado.
A coordenação pedagógica oferce encontros mensais entre pais e professores para estudo dos métodos montessoriano e de projetos e de seus
respectivos materiais, dos quais podem participar também, por convite da pesquisadora, alunos dos cursos de Pedagogia e da Licenciatura em Artes do
IAD da UFJF. Nesses encontros, a coordenadora indica referências de leitura e aborda experiências em outros estados brasileiros e no exterior, como as
escolas públicas inteiramente montessorianas dos Estados Unidos e as experências com o método com estudantes de graduação, também nesse país,
problematizando o espaço disciplinar de aprendizagem neutro e geométrico.

1.2. Espaços de fruição estética
"No interior do cubo branco" (O'DOHERTY, 2007) efetua-se a "Economia das trocas simbólicas" (BOURDIEU, 1999). Nessa frase, também cunhada para
as apresentações da nos eventos mencionados, procuramos resumir a sensação que nos transmitem os espaços de fruição estética tradicionais.
Nesse momento, julgamos importante resgatar o conceito de "cubo branco" apresentado pelo artista, crítico, escritor e diretor de filmes Brian O'Doherty
em ensaio de 1976, publicado pela revista Artforum numa série de três artigos (O'DOHERTY, 2007). O'Doherty critica os espaços onde a arte - ou seria
Arte? - ainda costuma ser exibida, espaços (sejam galerias comerciais, sejam museus, sejam centros culturais) que ainda se configuram a partir do
modelo da galeria modernista, quase sempre um cubo de janelas lacradas, pintado de branco, com luz vinda do teto. A crítica sobre essa configuração
espacial se estende sobre o objeto artístico e, consequentemente, sobre a visão do espectador. Como contrapontos, O'Doherty analisa exemplos de
Duchamp, Mondrian, Lissitzky, Warhol, entre outros.
Essa noção de "cubo branco" parece muito se aproximar dos espaços geométricos e neutros, compartimentalizados e disciplinares da Ciência e do
Ensino, reforçando a idéia de separação entre Arte e vida criticada por Bourdieu (1999), criando um espaço sagrado, atemporal, a-histórico, único espaço
legitimado para o acontecimento poético.
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De Jorge Glusberg (2009), extraimos um mui breve histórico de questionamento deste formato de espaço de fruição que julgamos pertinente para a
construção do nosso conceito:
⇒ Oskar Schlemmer: na primeira fase da Bauhaus propõe experiências cêncicas integrando várias linguagens na utilização de um mesmo espaço.
⇒ Max Ernst: no processo da collage, a obra é o ato de fazê-la, e não o resultado exposto.
⇒ Kurtz Schwitterzs: a assemblage é uma evolução tridimensional da collage utilizando o material e o espaço domésticos somo suporte.
⇒ Allan Kaprow (anos 50): o environment é uma evolução imersiva e performática da assemblage .
⇒ Marcel Duchamp (anos 40-60): configura o environment Etant Donné dentro de uma galeria, como se propusesse uma "espiadela" para fora do
"cubo".
⇒ Live Art (Japão, anos 50): grupos que propõem ações coletivas e ambientes tirados do cotidiano.
⇒ Andy Wharol (anos 60): trabalha e expõe simultaneamente no environment The Store, onde propõe uma reavaliação de processos, produtos e
meios de comunicação da sociedade de consumo.
⇒ Allan Kaprow (anos 60): o happening é uma collage de acontecimentos performáticos com participação do público em espaços não convencionais
de arte, environments configurados fora da galeria.
Em palestra na 8a. Semana de Artes e Design do Instituto de Artes da UFJF (15 de junho de 2011), Renata Bernardes Proença (2011) apresentou parte
de sua pesquisa em que investiga o conceito de “ambiente” na produção de três artistas: Joseph Beuys, Helio Oticica e Robert Smithson. Segundo
Proença, nos anos 1920 surge o embrião do conceito de “ambiente” com a escultura lateral de Tatlin e a Merzbau de Kurtz Schwitterz
(http://www.youtube.com/watch?v=4cF2Qb4bNm0&feature=youtu.be), que propõem a “imersão” dos espectadores na obra. Fazendo a passagem da arte
moderna para a contemporânea, os três artistas delimitam esse conceito e desmaterializam/rematerializam a obra, que passa a atingir uma sensibilidade
espacial e social ao mesmo tempo, e essa duplicidade expõe a tensão entre produção poética e mercado.
Beuys fala de ambiente não apenas natural, mas também cultural quando deseja que a arte seja transformadora, daí sua associação com a educação:
“Todos podem ser artistas“.
A partir de Kaprow, que consolida essa noção de ambiente (environment), muitos processos artísticos passaram a pressupor o espaço não específico da
Arte como suporte e espaço de fruição: as ruas, a própria moradia, prédios diversos, a natureza.
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O objeto não é mais necessariamente construído no ateliê, transportado e fruído na galeria. Ele pode ser construído e fruído no próprio espaço, qualquer
que seja esse espaço, como o site-specific (KWON, 2008); pode não ser um objeto, mas ser uma ação que se dá simultaneamente em mais de um
espaço, por meio de difusão virtual:
> Scinestesia: http://scinestesia.wordpress.com/das-instalacoes-as-intervencoes-hipervencoes-transvencoes-urbanas-e-os-moldes-de-alocacao-em-arte/;
> Eduardo Kac, Interactive Works; http://www.ekac.org/interactive.html.
Pode ser um conjunto de regras ou um sistema que permita a montagem ou ação de outros que não o autor inicial:
> Ricardo Basbaum, NBP; http://www.nbp.pro.br/.
Pode ser uma apropriação de outros objetos e ações que são transferidos para outro contexto: > Grupo ILEA, 6 horas de Performance na Feira;
http://historias.interativas.nom.br/designpoetico/?p=284).
Assim como objeto e a ação, o espaço poético também muda e pode ser inespecífico ou múltiplo. Alguns poucos exemplos:
> Arte Araka, evento multimix que acontece em um bar no Rio de Janeiro, incluindo exposições, performances, desfiles, grafitagem, exibição de vídeos e
rave; http://araka.com.br/index.php/festa-araka/;
> Burning Man, evento similar ao anterior de proporções e duração muito maiores que acontece nos Estados Unidos; http://www.burningman.com/;
> Tubo de Ensaios, evento anual de performances e discussões acadêmicas que ocupa a Universidade de Brasília, além de outros espaços da cidade;
http://www.tubodeensaiosunb.blogspot.com.br/.
> Galeria do Poste, intervenções artísticas em um ou mais postes de iluminação pública em frente à galeria de mesmo nome, inicialmente em Niterói, RJ,
recentemente expandido para o bairro de Stanta Tereza, na capital do estado; http://galeriadoposterio.blogspot.com.br/.
A obra contemporânea "Não é mais um ponto final: é um momento na cadeia infinita das contribuições (BOURRIAUD, 2009:17). Ou seja, é um elo, um
link, que imagina-se funcionar melhor em um espaço de fruição, porque não dizer, hipertextual.

1.3. Espaço Múltiplo
No mesmo evento mencionado, Ligia Dabul apresentou sua pesquisa sobre recepção em exposições, sobretudo nas visitações de escolas públicas, da
qual destacamos os seguintes pontos:
⇒ a exposição deixou de ser uma prática individual para ser interativa;
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⇒ o espaço de exposição pode ser definido como um misto sagrado + pedagógico + estético onde ocorrem experiências singulares não cotidianas
de aprendizado – lembremos que as experiências estéticas e místicas são sempre pessoais, e o aprendizado, na prática também, pois cada um
constrói seu percurso;
⇒ na arte contemporânea, o público tem acrescentado o lúdico a esse espaço, como um modo de entrada nas obras (muitas obras já estão
trabalhando assumidamente com o lúdico), procurando construir os significados como quebra cabeças, em vez de tentar inferir os significados
propostos pelos artistas, como acontecia na arte contemplativa.
Diante dessas observações, nos parece que a Escultura Social de Joseph Beuys fornece a melhor e mais atual experiência do conceito que buscamos de
espaço múltiplo, sobretudo no que concerne juntar poético com didático:
Joseph Beuys’ ‘expanded conception of art’
The field of social sculpture derives in part from the work of Joseph Beuys, who proposed and stressed the need for an expanded conception of art
in which every human being - in their inherent freedom, creativity and transformative power - is potentially an artist.
[...]
Social Sculpture today
A great many people from different practices, disciplines and cultures are working towards a humane and sustainable way of inhabiting the world. A
new determination to transform the conditions and take our lives into our own hands is nowadays stronger than ever.
The term ‘social sculpture’ can be and is increasingly being used as a generic term to refer to any work that has an emphasis on imaginative,
participatory practices; to relational or connective aesthetics; and to on works that involve people in a transformative process and have a social
dimension or focus.
However, if social sculpture is really understood to be a new social order in which ‘every human being is an artist’ this not only widens social
sculpture way beyond the field of art to include the way we live in the world and shape the society, it also suggests that it is valuable to explore
what is unique and particular about social sculpture. (Social Sculpture Research Unit, Oxford Brookes University: http://www.socialsculpture.org/category/territory/; capturado em 03/07/2012).
Finalizamos com uma experiência recente da artista plástica Kusama, The Obliteration Room, entre 9 de fevereiro e 18 de março de 2012 na Tate
Modern, Londres, na qual uma sala totalmente branca é coberta com adesivos coloridos pelo público durante o período de visitiação. Essa ação foi
divulgada

no

website

Causes, na causa Keep the Arts in Public Schools (http://www.causes.com/causes/3257-keep-the-arts-in-public-

schools/actions/1671182?causes_ref=email&template=activity_mailer%2Fnew_activity&utm_campaign=action_email&utm_medium=email&utm_source=c
auses; capturado em 30/07/2012), um movimento contra a retirada das artes do ensino público norte americano. Para nós, trata-se de um espaço múltiplo
poético, didático e político.
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Resumindo os conceitos anteriores à luz dos pontos acima e somando os conceitos de pós-produção e arte relacional discutidos por Nicolas Bourriaud,
podemos dizer que o Hiperambiente é um espaço ampliado por uma instalação que pressupõe relações encadeadas:
Estética relacional
Teoria elaborada na década de 1990 pelo crítico e curador francês Nicolas Bourriaud, a estética relacional pode ser definida como plataforma
estética e método crítico com base na detecção de certa sensibilidade compartilhada por alguns artistas contemporâneos, com os quais o crítico
se identifica. O foco desse movimento está predominantemente na preocupação com as relações humanas na arte, do artista com seu entorno e
com seu público. Na arte relacional, as experiências e repertórios individuais estão a serviço da construção de significados coletivos, o que faz
com que a participação do público seja um fator-chave na ativação ou efetivação de tais propostas. Valorizam-se as relações que os trabalhos
estabelecem em seu processo de realização e de exibição, com o envolvimento de artistas e do público. (AMADO, 2009)
Instalação
Linguagem ou manifestação artística onde a obra pode ser composta de elementos variados, em formatos e escala diversos, organizados em um
ambiente aberto ou fechado. A disposição de elementos no espaço é temporária e pode buscar criar uma relação de participação direta com o
espectador. Instalações só existem enquanto estão montadas tal como foram concebidas, embora possam ser remontadas em outros locais. Os
trabalhos são experimentados no tempo e no espaço, buscando mais interatividade com o espectador. Embora "oficializada" e difundida somente
a partir dos anos 1980, é possível encontrar o "formato" instalação já nos anos 1920, na obra de artistas como Marcel Duchamp e Kurt Schwitters,
e mais adiante em Joseph Beuys e no grupo Fluxus. É hoje uma das modalidades ou linguagens artísticas mais populares no circuito da arte
contemporânea. (AMADO, 2009)
Ou ainda: o Hiperambiente é um espaço físico qualquer transformado em environment/ambiente relacional poético e didático por meio de uma
instalação hipertextual, imersiva, portátil e itinerante constituída de uma assemblage/collage inicial de objetos onde ocorrem narrativas
lúdicas coletivas cujos resultados alteram tal ambiente.
Os hiperambientes vão sendo coletivamente reconstruídos, em qualquer espaço físico (sala de aula, museu, centro cultural, galeria, restaurante, templo,
escritório, ateliê, residência, hotel, motel, prisão etc), pela incorporação de imagens e objetos que devem ser trazidos pelos participantes durante a
vivência de uma oficina que se dá nesse espaço múltiplo.
Essas oficinas se constituem de narrativas lúdicas, que buscam incentivar a produção, pelos participantes, de material em qualquer linguagem, técnica e
suporte, e a inserção deste material como links deste hiperambiente. Neste movimento de incorporação de material, o participante recria toda a obra, que
já não será a mesma quando for fruida novamente: criação > fruição > incorporação > recriação > refruição > reincorporação …
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Roland Barthes (1977) observa que a literatura, por extensão as narrativas, tem os poderes de mathesis (vários saberes se entrelaçando) e mimesis
(representação do real), destacando seu potencial na educação. As narrativas permitem o encontro lúdico de diversos saberes em sua fruição, facilitando
a concretização de um trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar, levando à produção de novos significados, ou seja, "a partir de", e não apenas "sobre"
(BARTHES, 1992). Além de produzir "a partir de", pretendemos que a produção dos participantes ganhe materialidade, passando a fazer parte dos
suportes dessa narrativa. Esse ato de "tornar parte de", de incorporar aos suportes, caracteriza a coautoria, a participação como autor daquele que
começou como receptor.
Esse processo poético capaz de promover uma refiguração do sujeito fruidor e de seu contexto (RICOEUR, 1983) é que consideramos potencialmente
didático, posto que resulta em construção de conhecimentos e competências, senso crítico e capacidade criativa, pois, como já defendemos na
Introdução, entendemos que educação não se resume a transmissão de conhecimentos. As etapas dessa oficina que ocorre dentro do hiperambiente e o
altera são detalhadas em 1.3. CONCEPÇÃO .
Elaboramos

uma

primeira

proposta

de

hiperambiente

para

o

cenário

Muiraquitã:

a

sobrevivência

das

lendas,

do

Kit

Incorporais

(http://www.historias.interativas.nom.br/incorporais/lendas). Este foi o cenário escolhido pelos estudantes de iniciação científica envolvidos no projeto, que
seriam previamente treinados no método e no uso do kit para posteriormente atuarem como monitores e mestres de jogo na oficina experimental que
seria desenvolvida na etapa de Concepção da pesquisa.
Tendo em mente os temas do cenário - meio ambiente, mitologia e folclore brasileiros -partimos da forma básica da Merzbau, que se pode considerar
entre orgânica e geométrica, para pensar um suporte de lona crua montada em arames, com formatos tridimensionais que remetem a formações
rochosas encontradas nos Parques Nacional da Serra do Cipó e Estadual de Ibitipoca, ambos em Minas Gerais, sobre os quais seriam projetadas
animações representando os quatro elementos simbólicos de diferentes pensamentos mágicos ocidentais: ar, água, terra e fogo. Sob estes suportes de
lona, pensamos em um tapete de folhas secas coletadas no campus e em quaisquer outros espaços naturais da cidade de Juiz de Fora, que poderiam ser
costuradas ou coladas também sobre lona crua, a exemplo e influência e em homenagem à artista plástica Lia do Rio, que vem desenvolvendo um
trabalho voltado para questões ambientais no Rio de Janeiro (http://www.liadorio.com/tb_d.htm). Sobre este tapete de folhas, poderiam ser dispostos
objetos em forma de cálices construídos com garrafas pet.
As figuras 1.B a 1.D apresentam fotografias da sala de aula, três esboços e uma simulação digital da primerira proposta de hiperambiente a ser montado
nela.
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Figura 1.B: Fotografia da sala 108 do Instituto de Artes e Design da UFJF
com sua disposição original de mesas e cadeiras.

Fotografia da mesma sala com as mesas e cadeiras rearranjadas para a sessão
de TNI.
Figura 1.C: Esboços, realizados pelos
alunos e pela pesquisadora, da proposta de
montagem do hiperambiente Muiraquitã na
sala de aula, provavelmente no canto direito
próximo à janela, mostrado na figura
anterior. A partir destes esboços,
elaboraramos uma simulação digital.
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Figura 1.D. Simulação da primeira proposta de Hiperambiente Muiraquitã: a sobrevivência das lendas. O
material previsto incluia lona crua, arame, garrafas pet e folhas secas. As referências para esta instalação
foram a Merzbau de Hanover, de Kurt Schwitters, fotografias de formações rochosas do Parque Estadual do
Ibitipoca, o filme e obra Lixo Extraordinário, do artista plástico Vik Muniz e os tapetes de folhas secas da
artista plástica Lia do Rio. Sobre a instalação, seria projetada uma animação digital representando os quatro
elementos: ar, água, fogo e terra
(http://www.historias.interativas.nom.br/incorporais/lendas/hiperambiente/proposta.html). Essa instalação
sofreria intervenções dos participantes conforme o andamento da oficina.
Links das referências citadas:
Lia do Rio (tapetes e cortinas de folhas secas): http://www.liadorio.com/tb_d.htm
MERZBAU reconstruction at Berkeley Art Museum 7/2011: http://www.merzbaureconstruction.com/
Parque Estadual do Ibitipoca: http://www.pjf.mg.gov.br/cidade/guia_turistico/pas_regiao.php
Trailer do filme Lixo extraordinário, de Vik Muniz: http://youtu.be/_pyR9qCd2F8
Todos obtidos em 29/09/2011.
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Uma vez montada esta proposta na sala de aula, os estudantes fariam suas inserções nos suportes a partir do que fossem vivenciando nas sessões de
TNI e produzindo via Design Poético.

2. LEVANTAMENTO

Na etapa de Levantamento esperávamos confrontar a Conceituação de hiperambiente com as expectativas sobre um "espaço de aula ideal" de
estudantes e professores do IAD (Instituto de Artes e Design) da UFJF para escolher materiais e equipamentos. Produzimos uma entrevista piloto semiestruturada que foi aplicada pelos prórpios estudantes de graduação envolvidos na pesquisa a três turmas (B, terças; D, quartas; A, quintas) da disciplina
Desenho e Meios de Expressão II (ART194), do Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design, com cerca de 30 alunos cada, durante a terceira
avaliação deles, dias 08, 16 e 17/11.
A entrevista piloto consistiu de três perguntas orais e preenchimento de um formulário, cuja formulação se deu da seguinte maneira:
- A pesquisadora propôs para os estudantes do grupo da pesquisa a pergunta geral "O que queremos saber?" Após breve discussão, a resposta
consensual foi "Qual é a relação entre espaço físico e método didático."
A seguir, as perguntas que foram realizadas oralmente, cujas respostas foram gravadas como arquivo de áudio:

- Seu nome ou seu número de matrícula (deve usar o mesmo no formulário).
- Como as salas de aula do IAD influenciam na criação artística durante as aulas?
- Como as salas de aula do IAD dão suporte à exposição do que foi criado durante as aulas?
- Como as salas de aula do IAD influenciam na interação crítica entre alunos, entre alunos e professores e entre professores sobre o que foi
criado/exposto durante as aulas?
Para os alunos cujas respostas orais demonstraram insatisfação, foi apresentado o formulário para ser preenchido, com as seguintes perguntas:

- Seu nome ou seu número de matrícula.
- Questão 1. Liste elementos arquitetônicos, utilitários, decorativos e didáticos que poderiam estimular a criação artística durante as aulas:
- Questão 2. Liste elementos arquitetônicos, utilitários, decorativos e didáticos que poderiam permitir ou facilitar a exposição do que foi criado durante as
aulas:
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- Questão 3. Liste elementos arquitetônicos, utilitários, decorativos e didáticos que poderiam estimular a interação crítica entre alunos, entre alunos e
professores e entre professores sobre o que foi criado/exposto durante as aulas:
- Questão 4. Imagine um espaço de aula que estimule a criação artística, facilite a exposição e estimule a interação crítica. Escreva ou faça um desenho.
Para a turma B, primeiro explicamos a pesquisa. Para a turma D, não apresentamos nada, só respondendo se perguntassem: é para um projeto de
pesquisa. Para a turma A, se perguntassem, diríamos que se tratava um trabalho de disciplina.
A formulação da explicação da pesquisa, utilizada para a turma B e no cabeçalho do formulário se deu da seguinte maneira: após a decisão sobre as
perguntas e tabulação, a pesquisadora, no dia 01/11/11, solicitou aos alunos do grupo que escrevessem de memória, com as palavras deles, um breve
resumo sobre nossa pesquisa para ser apresentado aos alunos entrevistados na turma B. Obtivemos os seguintes textos:
Texto do Aluno 1:
O projeto utiliza o ambiente de sala de aula para influenciar os alunos de acordo com o que está sendo passado. A utilização do ambiente se daria na
forma de uma instalação na sala de aula, que seria móvel e estimularia a produção dos alunos para eles mesmos possam interferir nela.
Texto do Aluno 2:
O Projeto Hiperambiente traz a proposta de inserir os alunos em seu espaço de estudos, a partir de uma instalação em uma das salas de aula, com um
ambiente pré-determinado (Muiraquitã: lendas e meio ambiente), que é o tema que dá origem à pesquisa e às inserções que os alunos fazem.
Como proposta, visa trazer os alunos para perto do espaço onde estão, sendo necessário que, primeiro, os alunos digam o que pensam sobre o espaço
atual e que sugestões teriam para melhorá-lo, para fazê-lo mais atraente.
Texto do Aluno 3:
O Projeto Hiperambiente busca investigar os métodos didáticos a fim de maximizar a experiência do aprendizado utilizando recursos imersivos.
A sala de aula e os elementos que a compõem são objetos chave da pesquisa, que buscam desenvolver determinado tópico através de um espaço
interativo, cooperativo e multimidiático.
A proposta do projeto é criar um ambiente que se nutra do conteúdo de todos os envolvidos (alunos e professores) e que se estenda à sala de aula,
ampliando os horizontes e tornando capaz unir diversas vertentes do conhecimento e experiências das mais variadas.
O RPG de mesa atua como facilitador desse processo, pela sua característica lúdica e dinâmica capaz de aproximar realidades distintas, unificar e dar
continuidade para praticamente qualquer temática abordada.
Quanto ao formulário apresentado, esperamos obter informações sobre a experiência pessoal, sobre os métodos didáticos atuais, sobre o que seria um
ambiente de estudo ideal e sobre o que seria estimulante no sentido crítico e criativo individual em uma sala de aula.
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Os três textos foram apresentados sem identificação para um quarto aluno para que este fizesse um resumo:
Texto do Aluno 4 (resumo dos três textos anteriores):
O Projeto Hiperambiente busca, através da interatividade do aluno com seu ambiente de estudo, melhorar sua experiência de aprendizado, fazendo uso
de uma instalação criada e baseada no tema da pesquisa e no conhecimento dos envolvidos, e que estimularia a produção dos participantes, com intuito
de fazer com que os alunos se envolvam mais com seu ambiente de criação (sala de aula), sua criatividade e um maior interesse pela busca de
conhecimento próprio e comum ao grupo.
Em princípio, decimos usar o texto do Aluno 4 no formulário de entrevista. Entretanto, no dia 03/11/11, apresentamos os textos para a monitora da
disciplina onde seria aplicada a entrevista, e ela escolheu o texto do Aluno 3, indicando-o como o mais fácil de compreender.
Depois, faríamos uma comparação entre os três procedimentos para escolher qual seria adotado nas entrevistas gerais com outros alunos e com
professores do IAD. Esta ação não foi possível em virtude da greve nas universidades federais.
Da turma B, obtivemos 12 respostas gravadas, das quais 2 ficaram inaudíveis, e 10 formulários preenchidos. Da turma D, obtivemos 21 respostas
gravadas, das quais 1 ficou inaudível, e 10 formulários preenchidos. E da turma A, obtivemos 8 respostas gravadas, todas audíveis, e 7 formulários
preenchidos. O formulário aplicado e suas respostas digitadas estão no ANEXO 2.
Se considerarmos que as entrevistas foram realizadas em dia de avaliação, quando esperamos presença quase total dos alunos, poderíamos deduzir que
a turma D teve maior adesões, visto que 21 de 30 alunos responderam às perguntas orais. Isso poderia nos levar a concluir que o melhor procedimento
foi o de não fornecer explicações prévias, critério que levaríamos em conta caso tivéssemos aplicado as entrevistas gerais.
Tabulamos os resultados e procedemos a uma análise qualitativa das respostas com base nos seguintes critérios, decididos pela pesquisadora e pelos
estudantes do grupo da pesquisa.

2.1. Tabulação quantitativa
1. Identificação das palavras que se repetem nas falas, que se refiram a objetos, ações didáticas, mobiliário, decoração e arquitetura e outros.
2. Contagem de recorrência de palavras, identificando sinônimos.
Resultado quantitativo (entre parênteses, o número de recorrências da palavra ou sinônimo nas respostas):
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Recorrência por questão >
Objetos

Mobília

nas 4 questões
quadro (14)

em 3 questões
foto (5)

mesa (4)

suporte (4); mesa maior
ou grande (3)

Decoração
Arquitetura

Didática

exposição (14)

trabalhos (5)

Outros

em 2 questões
livros (7); material artístico
(4); computador (3);
desenho (2); cavalete (2);
imagem (2)
em círculo (2); painel (6);
prateleira (5); gancho (2)
cor (4); não cansativo (2)

em 1 questão
revistas (4); tabela de cores (3);
molduras (3); materiais de
referência (2)

sala/área de exposição (3);
iluminação (2); laboratório
(2)
exposição/exibição de
trabalhos (2);
competição/seleção (2)
música (3); site (2);
divulgação (2);
experiências sensoriais (2)

parede (4); obras (2)

murais (4); pranchetas (2)

trabalhos de professores (2);
uso de computadores (2)
rádio (2)

Desconsideramos as palavras que só aparecem uma única vez nas respostas para uma única questão.

2.2. Análise qualitativa
A meta deste Levantamento foi obter pontos de partida para selecionar materiais para a montagem do Hiperambiente, que segundo a Conceituação deve
ser uma instalação hipertextual, imersiva, portátil e itinerante. Deste modo, categorizamos, segundo a ordem de importância, as palavras recorrentes
que se referem a objetos, mobília, decoração, aqruitetura, ações didáticas e diversos segundo:
1. relevância didática para o método = que possibilitem hipertextualidade e imersão;
2. facilidade de transporte = que apresentem maior portabilidade;
3. facilidade de execução e/ou instalação = que permitam a itinerância da instalação;
4. que representem baixo custo de produção e/ou aquisição.
Na tabela a seguir, classificamos em boa, média e precária a aplicação das palavras a cada categoria:
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Categoria por ordem de importância> 1. hipertextualidade e imersão
2. portabilidade
3. itinerância
4. custo
Objetos aplicação na categoria
aplicação na categoria aplicação na categoria aplicação na categoria
cavalete boa
boa
boa
média
computador1 boa
precária
precária
precária
material artístico boa
boa
boa
boa
materiais de referência (livros, revistas, fotos, boa
boa
boa
precária
desenhos, imagens, tabela de cores)
molduras média
média
boa
média
quadros média
média
boa
precária
Mobília aplicação na categoria
aplicação na categoria aplicação na categoria aplicação na categoria
em círculo boa
não aplicável
boa
boa
ganchos e suportes2 boa
boa
boa
boa
mesas grandes boa
precária
média
precária
murais e painéis boa
média
boa
média
pranchetas média
precária
precária
precária
Decoração aplicação na categoria
aplicação na categoria aplicação na categoria aplicação na categoria
cor3 boa
boa
boa
boa
não cansativa4 média
não aplicável
não aplicável
não aplicável
Arquitetura aplicação na categoria
aplicação na categoria aplicação na categoria aplicação na categoria
iluminação boa
média
média
precária
laboratório boa
precária
precária
precária
obras não aplicável
não aplicável
não aplicável
não aplicável
sala/área de exposição5 boa
não aplicável
boa
boa
parede6 boa
não aplicável
precária
precária
Didática aplicação na categoria
aplicação na categoria aplicação na categoria aplicação na categoria
competição/seleção média
não aplicável
boa
boa
exposição de outros (artistas, professores etc) boa
precária
precária
precária
exposição/exibição dos trabalhos boa
boa
boa
boa
uso de computadores7 boa
precária
boa
boa
Outros aplicação na categoria
aplicação na categoria aplicação na categoria aplicação na categoria
divulgação (site, rádio) boa
boa
boa
boa
experiências sensoriais boa
boa
boa
boa
música8 boa
boa
boa
boa
1
Considerando não apenas a máquina, que pode ser portátil, mas também periféricos, conexões, fonte de energia e acesso à internet. 2Considerando os que não requeiram fixação definitiva (pregos ou
parafusos, cola, cimento etc). 3Entendemos cor como coerente com o cenário vivenciado na dinâmica e se obtida por meio de papéis, tecidos, EVA ou outros materiais similares. 4Entendemos como
tendendo à neutralidade, com baixa saturação, poucos elementos e boa iluminação. 5Considerando qualquer cômodo disponível, mesmo que inespecífico, pois este é justamente o objetivo do
Hiperambiente. 6Consideramos uso permanente de paredes para exposição e fixação de trabalhos, que implicaria obras para remoção. 7Se considerarmos uso de computadores domésticos, de
laboratórios ou de lan-houses utilizando plataformas EAD, plataformas colaborativas (blogs e afins) e redes sociais. 8Considerando a coerência com o cenário vivenciado na dinâmica.
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Se compararmos a análise qualitativa das entrevistas com o conceito de Hiperambiente, podemos vislumbrar objetos, mobília, decoração, arquitetura e
ações didáticas indispensáveis: material artístico; disposição em círculo; ganchos e suportes; cores; sala para a dinâmica e exposição dos trabalhos; uso
de computadores; divulgação; experiências sensoriais; música. São os que atendem as quatro categorias de forma boa (desconsiderando-se nãoaplicável).
Em segundo lugar, objetos, mobília, decoração, arquitetura e ações didáticas opcionais, que valem a pena serem utilizadas, produzidas ou adquiridas
havendo viabilidade e disponibilidade: cavaletes; material de referência; molduras; murais e painéis; competição ou seleção de trabalhos a serem
expostos. São os que atendem a três categorias de forma boa ou duas categorias de forma boa e duas de forma média (desconsiderando-se nãoaplicável).
E, finalmente, objetos, mobília, decoração, arquitetura e ações didáticas que julgamos não compensatórias utilizar, produzir ou adquirir, principalmente
em virtude de alto custo: computadores (podem ser utilizados a distância); quadros (podem ser substituídos por material de referência); mesas grandes
(podem ser obtidas pela junção de mesas menores ou usadas as do próprio espaço); pranchetas (podem ser substituídas por cavaletes ou suportes);
iluminação (pode ser usada a do próprio espaço); laboratórios (podem ser usados os do espaço ou da Universidade); uso permanente de paredes (podem
ser substituídas por murais ou painéis); exposição de outros (pode ser substituída por visitação, material de referência ou busca virtual).
Finalizamos esta etapa comparando a análise com a simulação digital da primeira proposta de Hiperambiente, apresentada na Conceituação:
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Material/Ação
Indispensável
material artístico
disposição em círculo
ganchos e suportes
cores
sala
uso de computadores
divulgação
experiências sensoriais
música
Opcional
material de referência
cavaletes
molduras
murais e painéis
competição ou seleção de trabalhos
Não compensatório
computadores e periféricos
quadros
mesas grandes
pranchetas
iluminação
uso permanente de paredes
exposição de outros

presente

ausente
x
x

x
x
x
x
x
x
presente

presente
x (da pesquisadora)

x
ausente
x
x
x
x
x
ausente
x

x (do espaço)
x
x (do espaço)
x
x

Com base na tabela anterior, procedemos a revisão do Hiperambiente levando em consideração sobretudo a inclusão de materiais indispensáveis e
exclusão, na medida do possível, de materiais não compensatórios.
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3. CONCEPÇÃO

Paralelamente ao Levantamento, iniciamos a etapa de Concepção com um treinamento do bolsista e dos três estudantes de graduação voluntários - dos
quais apenas uma estudante finalizou o processo - na já mencionada TNI, método lúdico-didático de utilização de histórias interativas para construção e
articulação de conhecimentos a partir da vivência de um tema e consequente desenvolvimento de competências, gerando produção dos participantes "a
partir de", não somente "sobre" os assuntos estudados e no Design Poético.

3.1. Fase de Pré-produção e TNI: vivência lúdica para despertar o interesse
Neste método, a produção dos participantes se inicia na dinâmica lúdica, onde se busca trabalhar com seus interesses prévios para que venham a se
constituir em narrativas próprias. O tipo de jogo que regula o lúdico, ou seja, que fornece as regras, desta plataforma é o RPG, uma forma de narrativa
que se diferencia das narrativas lineares tradicionais surgida nos EUA em 1974, a partir dos jogos de guerra que simulavam batalhas em tabuleiros. O
primeiro cenário usado e o mais popular é a chamada “fantasia medieval”, inspirada na obra “Senhor dos Anéis” de J.R.R. Tolkien. O termo “jogo”, no
contexto do RPG, não se refere à disputa, mas à interação, ao próprio ato de representar uma personagem. Os participantes de uma sessão de RPG,
narrador e "jogadores" cooperam entre si em vez de competir. 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.
A dinâmica, portanto, começa com a participação em um jogo de representação de papéis, com um sistema de regras para construção coletiva de
histórias em diferentes cenários. As histórias então vão acontecendo conforme os participantes vão jogando, interagindo, criando. Deste modo, é
primordial que essa dinâmica seja fundamentada no prazer e na diversão que um jogo sempre deve proporcionar, independentemente de sua finalidade.
O RPG é uma forma de narrativa que pressupõe não uma produção sobre o que foi narrado, mas múltiplas produções a partir do que foi narrado.
Segundo Janet Murray (2000), a narrativa é um de nossos mecanismos cognitivos primários para a compreensão do mundo. Muniz Sodré define narrativa
como um “discurso capaz de evocar, através da sucessão temporal e encadeada de fatos, um mundo dado como real ou imaginário, situado num tempo e
num espaço determinados. [...] Como uma imagem, a narrativa põe diante de nossos olhos, nos apresenta, um mundo”. (SODRÉ, 1988:75).

Relatório Final de Pesquisa

26

projeto incorporais [hiperambiente]
Assim, a narrativa atua como o encontro lúdico de diversos saberes na medida em que este lúdico remete ao jogo do “faz-de-conta”, acionando fantasias
pré-existentes que geram interesse, identificação e afeto (no sentido geral de resposta emocional, não necessariamente prazerosa), e transformando tais
fantasias na Fantasia, segundo J.R.R. Tolkien (1966), a atividade humana de representar, por meio da arte, aquilo que não existe no "mundo primário",
cotidiano, criando "mundos secundários" tão narrativamente consistentes que se tornam críveis.
Recentemente pudemos testemunhar uma entrevista veiculada no Youtube com o escritor norte-americano George R.R. Martin, autor da série de livros

Songs of Fire and Ice, transposta para a série televisiva Game of Thrones, na qual menciona como suas fantasias se converteram em narrativas. O
professor e pesquisador Rafael Bienia, da Universidade de Maastricht, Holanda, comenta a entrevista traçando um paralelo com o potencial que o RPG
pode ter de disparar tais fantasias: http://bienia.wordpress.com/2012/07/23/what-is-role-playing-as-a-state-of-mind/.
Por conta dessa potência da narrativa, aliada à ludicidade, as TNI são utilizadas como método didático para construção de conhecimentos e
competências (KLIMICK, 2006, 2007), aqui entendidas como operações mentais que articulam e mobilizam as habilidades e os conhecimentos, de acordo
com o comportamento e a atitude do sujeito em uma dada situação (PERRENOUD, 1999). Ao estimular a co-autoria a TNI mobiliza a articulação de
conhecimentos e competências pré-existentes pelos participantes para a produção, favorecendo a construção de novos conhecimentos e competências e
o comprometimento de todos com o projeto, em um círculo virtuoso (NEVES, 2005).
Este processo visa estimular uma postura autônoma e crítica dos participantes, respeitando seus desejos e mobilizando-os para atitudes de
transformação de suas realidades pessoal e social. Ao estimular uma produção voluntária, podendo solicitar uma obrigatória conforme o objetivo didático
pretendido, as TNI visam criar as condições para a construção de conhecimentos e não sua simples transferência. (FREIRE, 1996). Por isso a ênfase na
produção a partir de, em vez de apenas sobre o que foi vivenciado nas narrativas.
Nas TNI, o processo de criação dos participantes é trabalhado pela perspectiva do processo mimético em três fases postulado por Paul Ricoeur, em que
na Mimese 1 (M1) temos a prefiguração dos elementos, na M2 a configuração da narrativa e na M3 a refiguração do sujeito. (RICOEUR, 1983). Antes da
sessão de RPG, os elementos do cenário apresentados aos jogadores, as personagens por eles criadas e o enredo básico trazido pelo narrador, fazem
parte da M1. A narrativa criada oralmente com as interações da sessão propriamente configura a M2. Após a sessão de RPG, a sensação das vivências
obtidas, as memórias compartilhadas e as anotações realizadas são o momento de M3. A partir daí, no Design Poético, os participantes revivem o
processo mimético em nova etapa onde a M3 pós-sessão de RPG torna-se parte da M1 a partir da qual farão suas criações (M2) que serão incorporadas
aos suportes refigurando-os (M3).
Relatório Final de Pesquisa

27

projeto incorporais [hiperambiente]
As TNI podem ser direcionadas para duas metas:
>> para expressão ou solução de problemas projetuais, na medida em que os participantes produzem material para ser incorporado ao cenário jogado,
ampliando-o;
E/OU
>> para desenvolvimento de um cenário de interesse do participante, que pode ser aplicado a suas necessidades específicas (educação, recursos
humanos, psicologia, treinamento e simulação etc.); que podem ser baseadas, por exemplo, nos TEMAS TRANSVERSAIS estabelecidos pelo MEC, em
disciplinas escolares ou áreas de conhecimento, ou em obras de ficção (literatura, cinema, games, seriados de TV etc.).
No caso dessa pesquisa, as TNI foram direcionadas para a expressão e ampliação do cenário. A fase de pré-produção do Hiperambiente previa as
seguintes ações:
⇒ Treinamento dos/as bolsistas e voluntários no método didático a ser utilizado nas oficinas (TNI e Design Poético) e na utilização do Kit
Incorporais.
⇒ Seleção de até 06 voluntários para participar da oficina experimental como alunos. Tivemos inicialmente quatro estudantes - o bolsista e três
voluntários - envolvidos na pesquisa, mas dois deles tiveram que desistir por motivos pessoais. Estes estudantes atuariam como monitores, o que
ampliaria o número de voluntários para 12: 5 alunos jogadores e 1 aluno monitor por grupo de TNI.
⇒ Apresentação do material lúdico-didático do Kit Incorporais e escolha do cenário.
⇒ Impressão dos hiperlivros do Kit Incorporais para serem distribuídos aos participantes.
⇒ Montagem inicial do Hiperambiente, com material referente ao cenário selecionado pela equipe e com os materiais que permitam a inserção do
material produzido pelos participantes.
⇒ Apresentação das etapas do projeto de trabalho de Ilustração/Concept Art sobre os temas escolhidos e das competências a serem avaliadas.
⇒ Elaboração de uma ou mais tramas narrativas para serem vivenciadas pelos voluntários sob orientação do bolsista e da voluntária, agora atuando
como monitores/as. Esta etapa não aconteceu em virtude da greve nas universidades federais.
A primeira sessão de TNI aconteceu ainda na etapa de Conceituação da pesquisa, na sala de aula 108 do IAD, com duração aproximada de 4 horas, com
a sequência descrita anteriormente, com a participação da pesquisadora, do pesquisador colaborador e dos estudantes bolsista e três voluntários. Os
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alunos receberam os livros impressos e senhas de acesso como tutores para o Moodle do Kit Incoprorais e começaram a construir suas personagens
com a orientação dos pesquisadores.
O processo, no entanto, sofreu uma interrupção em virtude das férias do final do ano de 2011, tendo sido retomado em março de 2012. No retorno,
permaneceram na pesquisa o bolsista e uma estudante voluntária.
Nas sessões seguintes, ocorridas já nesta etapa de Concepção, procedeu-se à vivência da narrativa de RPG disponível no hiperlivro e em PDF no
website do cenário (http://www.historias.interativas.nom.br/incorporais/pdfs/slaventurapronta.pdf), simultaneamente com a montagem do Hiperambiente.
Estas sessões, entretanto, se deram na sala 105 do IAD, uma sala não utilizada para aulas, escolhida por problemas de disponibilidade de salas no
prédio e para evitar possíveis desacordos com outros professores.

3.2. Fase de Produção e Design Poético: o método para dar matéria à produção resultante da vivência lúdica
Esta foi a fase de vivência e imersão narrativa com consequente produção de material visual por parte dos alunos que se constituiu de encontros
presenciais semanais de cerca de 4 horas. Nestes encontros, a pesquisadora procedeu a observação participativa, fotografando, filmando e tomando
notas enquanto atuava também como jogadora. As sessões de TNI foram conduzidas pelo pesquisador colaborador.
Nesta fase, retomamos o processo mimético (RICOEUR, 1985) em nova etapa onde a M3 pós-sessão de TNI torna-se parte da M1, no momento em que
os participantes escolhem quais elementos narrativos traduzirão em linguagem visual, elaborando suas configurações (M2) e decidindo de que modo com quais materiais e em quais suportes - essas configurações serão incorporadas aos hipersuportes do Kit Incorporais, refigurando-os (M3), o que
acontece na fase de Pós-produção.
A M2, ou seja, a configuração visual sobre a narrativa vivenciada na TNI, se dá sob a forma de exercícios práticos que se constituem nas etapas gerais de
um Projeto, conforme mencionado na tabela no início desta seção, a saber:
>>CONCEITUAÇÃO: etapa em que se identifica sobre o quê será e para quê/quem servirá o projeto, realizando uma delimitação do tema (assunto,
finalidade, receptores).
>>LEVANTAMENTO: etapa em que se identifica quais serão as referências do projeto por meio de pesquisa de similares, coleta de dados pertinentes ao
tema e pesquisa de premissas teórico-práticas.
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>>CONCEPÇÃO: etapa em que se identifica como realizar o trabalho por meio de escolha dos elementos das linguagens que comporão o objeto a ser
construído; pesquisa e escolha de suportes de veiculação deste objeto; pesquisa e escolha de técnicas e materiais artísticos e/ou não artísticos
condizentes com os suportes escolhidos.
>>JUSTIFICATIVA: etapa em que se defende por quê se fez o projeto deste modo, embasando-se em experimentação - se for o caso - do objeto
desenvolvido com os receptores definidos na Conceituação e descrevendo todas as etapas no relatório final.
Uma vez finalizado, o material produzido deve ser inserido nos diferentes suportes do Kit Incorporais, bem como no próprio Hiperambiente que estaria
sendo construído e/ou alterado.
Esta inserção pode acontecer durante a execução do exercício projetual, como parte da produção, ou ser realizada nos 30 a 60 minutos iniciais do
encontro seguinte. O material produzido é, com devida autorização dos participantes, digitalizado e exposto no site, funcionando como ampliação e
suplementação da ambientação do RPG. Havendo concordância dos participantes, o material produzido pode ainda se constituir em material impresso,
sendo incorporado ao hiperlivro inicial, que deve ser distribuído para os próximos participantes.
Inicialmente, os encontros previam o seguinte cronograma:
⇒ Inserção do/s hiperlink/s dos voluntários no espaço físico (material de pesquisa, esboços, trabalhos finais, conforme o desenvolvimento do projeto
de trabalho) = 10 minutos.
⇒ Sessão de TNI (vivência do tema por meio de narrativa interativa) = aproximadamente 120 minutos.
⇒ Explanação sobre tópico pertinente aos conhecimentos implicados na execução de uma Ilustração (Definições, Linguagem Visual,
Transformações Formais, Técnicas e Materiais) = aproximadamente 30 minutos.
⇒ Design poético (exercícios práticos utilizando os conhecimentos para elaborar cada etapa do projeto de trabalho) = até 80 minutos.
⇒ Nova inserção de material no ambiente, se houver; esta inserção pode ocupar estes 80 minutos, como parte da produção, ou ser realizada nos 10
minutos iniciais do encontro seguinte.
A figura 3.A mostra a tela do Moodle com a primeira estrutura de oficina que seria vivenciada pelo bolsista e pela voluntária e depois pelos outros alunos
voluntários, que pressupunha um Hiperambiente previamente montado:
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Figura 3.A: Nesta estrutura, o objetivo da oficina piloto era construir elementos para serem inseridos em um hiperambiente que seria previamente
construído pelos alunos da equipe e depois alterado por eles e, numa etapa posterior, alterado pelos participantes voluntários.

Entretanto, a observação participante levou-nos à percepção que os encontros pareciam mais proveitosos se as ações de TNI e Design Poético se
alternassem entre sessões em vez de ocorrerem na mesma sessão.
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Além das adequações no andamento das sessões, também procedemos adequações no processo de construção do Hiperambiente. A figura 3.B mostra
uma sequencia da montagem do tapete após a coleta de folhas e galhos no bosque que circunda o IAD:

Figura 3.B: Sequência de montagem na qual foram utilizados uma lona de cerca de 1,3 x1,3m, caixas de papelão, fita crepe, tinta PVA branca e corantes Xadrez ocre e
marrom, cola Cascorez e cola industrial spray 3M para colar as folhas. Dois dos alunos que aparecem na foto não participavam da pesquisa, mas se interessaram em
participar da montagem, que ocorreu no pátio interno e na sala 105 do IAD durante o período de aulas.
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Primeiro, houve necessidade de adequação do material, uma vez que a idéia de montar a lona com arame não se mostrou viável, sendo esta opção
substituída por caixas de papelão pintadas com tinta PVA branca. Também não foi possível costurar as folhas, pois para isso seria necessário submetêlas a um processo de secagem que seria incompatível com o cronograma da pesquisa.
Após a montagem, os integrantes da equipe se mostraram insatisfeitos com o resultado, considerando-o esteticamente pobre e pouco significativo em
relação à vivência de TNI que ocorria simultaneamente. Os próprios estudantes formularam a seguinte pergunta e a resposta para ela:
O que significa esse formato?
O objeto refere-se mais às referências do que ao cenário do RPG. Parece que deveríamos ter vivenciado o cenário ANTES de pensar no suporte.
Devemos mudar a dinâmica? Esse suporte ainda não existe, ele precisa ser iniciado; esse início deve partir da TNI. Desenvolver o suporte deve
ser o objetivo final desta TNI, partindo da imersão.

Desse modo, ao mudarmos a dinâmica, optamos por limitar a experiência piloto somente aos membros do grupo de pesquisa, primeiro qualificando-os
como monitores para depois realizarmos a oficina com outros voluntários como objeto de pesquisa futura. Esta decisão acabou favorecendo a pesquisa
atual em virtude da greve que dispersou os estudantes.
Na figura 3.C, mostramos a captura da tela do Moodle com a sequência de sessões que de fato ocorreu:
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Figura 3.C: Diferentemente da estrutura anterior, mostrada na figura 1.3.A, o objetivo do projeto da oficina piloto passou a ser a própria construção
do hiperambiente, em vez da construção de elementos a serem inseridos nele.
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Ou seja, a oficina piloto passou a objetivar a construção do Hiperambiente, em lugar de objetivar a sua alteração.
Após conversas no final das sessões de TNI da primeira tentativa, pudemos detectar um problema que pareceu pertinente à imersão e à simulação: a
primeira narrativa vivenciada não provocou conflitos necessários para disparar as fantasias pessoais dos participantes; por isso, não estávamos
conseguindo localizar estas fantasias para dar forma a elas.
Conforme pode ser observado na figura 3.A, houve a necessidade de novas sessões de TNI, com a vivência de nova narrativa, concebida para esta
pesquisa pelo pesquisador colaborador, o que engedrou nova Conceituação no Design Poético.
No entanto, no decorrer dessa nova narrativa, observamos uma dificuldade de produção dos alunos. Destacamos duas observações do bolsista:
Bloqueio em relação ao ambiente: não ter uma indicação prévia de material, do tipo de expressão; prefere primeiro vivenciar a personagem e
produzir a partir dela para depois pensar no ambiente.
Sugestão: por que não jogar exatamente o que se vai fazer para o grupo de pesquisa? Tipo metalinguagem? Mas e a relação afetiva com o tema,
como fica?
Entre as soluções propostas, optamos por discutir dois trabalhos artísticos da pesquisadora que resultaram de um processo prévio similar ao processo
aqui proposto para construção de hiperambientes. Nesses trabalhos, a pesquisadora, ainda de modo não sistematizado, vivenciou situações lúdicas que
dispararam conflitos que se converteram em imagens e objetos:
>> Cartas Marcadas = neste cenário, que não faz parte do Kit Incorporais, mas que se utiliza das mesmas regras do RPG, o hiperambiente se configurou
a partir da idéia de "casa"; assim, na instalação HIPERcasa (http://historias.interativas.nom.br/designpoetico/?p=213), se expoem os preconceitos de
gênero que são gestados na intimidade do lar e da família, conflitos que foram trabalhados durante as sessões de jogo.
>> Brasil Barroco = neste cenário, que faz parte do Kit Incorporais, o hiperambiente se configurou a partir da idéia de "templo"; assim, no HIPERtemplo, se
expõe a relação sacralização/desejo de consumo da operação fetichismo/"mais-valia" descrita por Karl Marx, que movimenta o capitalismo; na lógica
desta operação atuam os conceitos atuais de "celebridade" e de "marca". Esta idéia existe sob a forma de projeto de um hiperobjeto (Hipertotem :
http://historias.interativas.nom.br/designpoetico/?p=143), que futuramente se expandirá para o hiperambiente deste cenário.
De modo similar, procuramos identificar, a partir das questões do cenário escolhido para esta pesquisa, conflitos que disparassem as fantasias pessoais
dos alunos, que pudessem ser vivenciadas por meio de suas personagens e que fossem fortes o suficiente para se configurarem em imagens e objetos. A
que mais se destacou foi:
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>> Muiraquitã = escritório/oficina/sala de aula? no HIPERescritório pode-se expor não uma carência, mas um devir: o que pode vir a ser um escritório
onde as relações de trabalho não sejam de alienação (Karl Marx), mas de prazer?
Essas discussões dispararam o processo criativo dos alunos, que passaram a investir na própria idéia de sala de aula ampliada: espaço de
aprendizagem, de produção e de fruição. A partir daí, foi feito, como etapa do Design Poético, novo Levantamento de materiais, levando em consideração
as palavras-chave extraídas das entrevistas-piloto descritas na etapa 2.LEVANTAMENTO desta pesquisa. Os processos estão detalhados nos relatórios de
produção dos alunos, no ANEXO 1.
Neste novo Levantamento, os objetos que mais capturaram nossa atenção foram os engradados de plástico e madeira, que podem ser obtidos a baixo ou
nenhum custo em lojas ou descarte de feiras e transportadoras, e seus usos possíveis como suporte para trabalhos e para armazenar material artístico e
de referência (figura 3.D):
Figura 3.D: Fotografias de engradados utilizados
como suporte para exposição de trabalhos
artesanais e como estante, coletadas em
31/05/2012 da busca por imagens com a palavrachave "engradado" no site de buscas Google.
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A participação da voluntária na montagem da exposição Palimpsesto (http://www.palimpsesto.art.br), em cartaz no Centro Cultural Bernardo
Mascarenhas, Juiz de Fora, entre 19 de abril e 06 de maio de 2012, e a visitação dos pesquisadores e do bolsista a essa exposição levantou a
possibilidade

de

uso

de

projeção

interativa

(http://www.youtube.com/watch?v=hrBG4IdU3mM&feature=player_embedded;

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bLMMsJOq8BY) utilizando-se o equipamento Kinetic (http://www.kinetic.com.sg), que
captura movimentos e os reproduz no monitor de um computador, utilizado em jogos de simulação de esportes e de dança.
Para facilitar o acompanhamento da Concepção, foi criada a Tarefa "Página da Personagem" no Moodle, na qual os estudantes podiam inserir todas as
etapas dos seus projetos (figura 3.E):
Figura 3.E: Tarefa que permite ao aluno criar uma página
web com o andamento do seu projeto na oficina que
acontece no Hiperambiente.
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O bolsista criou a página web da sua personagem e a manteve atualizada (figura 3.F), mas a voluntária não, aparentemente preferindo realizar apenas o
relatório final de produção.
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Figura 3.F: Página web da personagem "Marcos Poeirinha", do bolsista. O estudante não inseriu as ilustrações concebidas na oficina,
preferindo colocá-las no relatório final de produção (ANEXO 1).

Desse momento em diante, os estudantes se concentraram na montagem de seus objetos finais e na redações dos relatórios de produção (ANEXO 1).

3.3. Fase de Pós-produção e Hipersuportes: incorporação da produção dos participantes
Esta seria a fase de finalização e divulgação do material produzido durante a oficina piloto:
⇒ Finalização dos projetos de trabalho dos voluntários.
⇒ Tratamento do material produzido para incorporação aos suportes do Kit Incorporais (digitalização, registro fotográfico ou em vídeo e edição em
gráfica rápida).
No contexto da Teoria da Comunicação, um meio de comunicação dispõe de linguagem ou sistema simbólico (códigos e repertórios), tecnologia (veículo,
canal e suporte material) e modos de recepção (condições de fruição). Qualquer mudança em um destes três elementos é suficiente para diferenciar um
meio de comunicação de outro, em razão das diferenças identificadas no impacto no meio social. O kit é, portanto, composto de diferentes meios de
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comunicação que expressam os mesmos conceitos, cada qual com suas particularidades de linguagem e tecnologia, mas partilhando do mesmo modo de
recepção: a hipertextualidade, onde "Hiper" (Hyper), quer dizer, segundo Theodor Nelson (In: WANDELLI, 2003:39), "além de", "que se expande". Isto
quer dizer que, num hipertexto, as informações não são absorvidas de forma linear, umas após as outras, mas de forma simultânea e fragmentada, de
modo similar ao funcionamento do cérebro humano e à oralidade, como já sugeriu Vannevar Bush (In: WANDELLI, 2003:39). Assim, os meios de
comunicação ditos hipertextuais seriam aqueles que veiculam um modo de recepção que se aproxima da própria maneira de funcionamento do
pensamento e da imaginação humanas, "(...) como um processo vivo que se modifica sem cessar, que se adapta em relação ao contexto, que, enfim, joga
com os dados disponíveis" (MACHADO, 1997:253). Raquel Wandelli (2003:36) sugere, deste modo, que hipertexto é um modo de recepção, não um tipo
de suporte, evitando-se um determinismo tecnológico. Assim, pode-se fruir qualquer suporte de modo hipertextual.
O signo de pontuação mais característico do hipertexto é o link (elo, em português), o ponto de intersecção entre os "nós" textuais, a janela de acesso
entre as diferentes camadas textuais e visuais. Nos hipersuportes Incorporais (livros impressos; web sites e blogs; instalações e ambientes), os elementos
de cada linguagem (imagens, textos, sons...) e das tecnologias (encadernação, objetos etc) são projetados para atuarem como links cujo propósito é abrir
as possibilidades para a construção de significados pelo receptor. Para que isso seja possível, entendemos os hipersuportes, além de como meios de
comunicação, também como objetos estéticos.
Roman Ingarden (In: CHATMAN, 1980:26-27) apresenta na fenomenologia estética o conceito de OBJETO ESTÉTICO como distinto do objeto físico,
mesmo podendo ser gerado a partir dele. O objeto físico em uma pintura são tela, pigmentos e pinceladas; em uma música, as vibrações sonoras
produzidas por um dado instrumento; em um livro, papel e tinta; em um site, a emissão luminosa do monitor e os efeitos alcançados ao clique e assim por
diante. Enfim, a tecnologia na qual o meio se materializa. O objeto estético se forma na pessoa, no modo como o receptor entra em contato com a obra ou
mídia, primeiramente pelos seus sentidos, depois pelo seu intelecto. É assim que ocorre a experiência estética. Se não houver essa experiência, a obra
não passa de um objeto físico para a pessoa, nada lhe dizendo simbolicamente. Ou seja, as linguagens não são fruídas.
Para Roland Barthes (1977, 1999) toda linguagem é um sistema de classificações, e toda classificação é opressiva, ressaltando a responsabilidade da
forma com que se constrói a mensagem, em acordo com a máxima de Marshall McLuhan "o meio é a mensagem". Mas se pode – e se deve – trapacear a
opressão da linguagem no uso de seus códigos formais, sejam quais forem seus elementos sintáticos - letras, números, linhas e cores, movimentos,
notas musicais - e aí reside a poética: o jogo com os signos e a denúncia da falsa naturalidade dos mitos e estereótipos, para escorregar de discursos
engessados pelo poder para uma criação mais livre e autônoma (BARTHES, 1977, 1999).
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Por este motivo, procura-se evitar ao máximo configurações previsíveis - estereótipos, redundâncias - que possam incorrer em "anestesia" (a-aesthesis,
ausência de sensação), o que levaria a uma aparente perda de potencial poético que poderia ser melhor aproveitado para construção de conhecimentos e
competências, senso crítico e capacidade criativa dos receptores.
Para isso, assim como o processo de criação dos participantes, também o processo de criação dos hipersuportes do Kit é realizado via Design Poético,
pelo processo mimético de Paul Ricoeur (1983), em que na Mimese 1 (M1) temos a prefiguração dos elementos de cada linguagem, na M2 a configuração
dos hipersuportes e na M3 a refiguração do sujeito fruidor por meio da incorporação de seus produtos nestes hipersuportes.
No caso da Linguagem Visual, por exemplo, as imagens-link são a M1, construídas por tradução intersemiótica, segundo Julio Plaza (1987), que expõem suas referências, ao
invés de escondê-las, de modo que abrir uma imagem-link estimule o aprofundamento em vez da superficialidade, tornando-se – se o sujeito assim o desejar – um ponto de
partida para um mergulho questionador a partir dos quais serão construídos seus próprios textos visuais e verbais, vivenciando a co-autoria expandida e crítica. As imagens-link
estão presentes na configuração dos hipersuportes, a M2, em cuja diagramação procura-se estabelecer relações de complementaridade, paralelismo e oposição entre as
linguagens, evitando-se ao máximo a redundância, conforme enfatiza Marcelo Ribeiro: "[...] a relação entre texto e imagem deve ser entendida como uma tradução, tendo em
vista adaptar-se a um sentido a partir da sua transposição a um outro ambiente" (RIBEIRO in OLIVEIRA, 2008:123). O autor lança mão do conceito de tradução de Walter
Benjamim, em que o tradutor (nesse caso, ilustradores e/ou designers gráficos), é capaz de realizar uma "metamorfose" que é a "renovação do que vive", transformando, assim,
o signo traduzido em algo diverso do original, da mesma maneira como propõe Julio Plaza. Essa idéia de recriação distancia a imagem da simples repetição da palavra e do real.
Nos hiperlivros, seguindo a idéia do "Livre" de Mallarmé (FARIA, 1995), o projeto gráfico permite registrar notas, inserir material e alterar a ordem das páginas, uma vez que o
conteúdo é arranjado em blocos, diagramados com espaços vazios. Estes hiperlivros são impressos em gráficas rápidas sob demanda e encadernados com colchetes, seja
pelos autores iniciais, seja pelos próprios interatores, via arquivos PDF preparados para isso.
Todos os hiperlivros são web-enhanced, sendo necessário navegar nesses hipersítios para que a fruição se complete. Nesses hipersítios virtuais e digitais (sites, blogs, redes
sociais) os participantes também podem publicar suas intervenções, as quais podem vir a ser incorporadas a futuras edições do hiperlivro.
Configurando as linguagens de modo a instigar o receptor a produzir não sobre o, mas a partir do conteúdo, e os suportes de modo a permitir que neles
insiram suas próprias criações, caracterizamos a M3, ou seja, a fruição interativa do objeto que promove a refiguração do sujeito fruidor. Imagens do Livro
do Mestre e o cenário Muiraquitã encontram-se no ANEXO 3.
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O processo de produção dos estudantes encontra-se detalhado nos seus respectivos relatórios finais de produção, no ANEXO 1. Aqui, apresentaremos
apenas imagens dos produtos finalizados, pontuando as questões que dispararam o processo criativo e a relação dos objetos com os hipersuportes do Kit

Incorporais. Na figura 3.G, a produção do bolsista, na figura 3.H, a produção da voluntária e na figura 3.I. o Hiperambiente montado.

Figura 3.G: Inserção das ilustrações e da biografia da personagem do bolsista no hiperlivro Muiraquitã, no caderno de entrevistas (sl.om.21 a 24).
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Figura 3.G. continuação: Objetos finais projetados pelo bolsista. Protótipo de programa de computador capaz de manipular elementos de diferentes linguagens (imagens,
sons, textos) individualmente permitindo releituras em novas aplicações. Nas palavras do aluno: "As imagens podem ser desmembradas virtualmente gerando vários
elementos que podem ser recompostos em novas proposições, permitindo diferentes leituras e usos além de serem somados a produções de outras pessoas." Este
programa pode ser acessado via internet, a distância, e pode ser projetado nas paredes da sala durante a oficina, tornando o espaço uma espécie de "website físico e
presencial", que pode ser alterado em tempo real pelos participantes. As questões que desencadearam esta produção estão apresentadas na página web da personagem
do bolsista, na figura 3.F. Ao lado, o de perfil da personagem no Facebook, que se relaciona com a página, na mesma rede social, da ONG fictícia Muiraquitã, que dá nome
ao cenário vivenciado.
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Figura 3.H: Cortina-portal, objeto final projetado pela voluntária. Ao lado, as questões que moveram essa
criação e a relação com o Hiperambiente, nas palavras da aluna, retiradas de seu relatório final de produção:
[...]Como a ideia da instalação era de algo que tirasse a pessoa de um ambiente e a levasse a
outro, materializou-se essa ideia em forma de um bandô com uma cortina. Esse bandô foi feito
com um pedaço de linha de um metro de comprimento (um pouco mais que a largura de uma
porta) e a ela amarrou-se os pedaços e tiras de jornal, sacolas e plásticos, que em altura tem
aproximadamente dois metros (altura próxima da de uma porta). Esse material pode ser
trocado, pode receber alterações, e pode-se ainda acrescentar mais material ao bandô (que
esteja de acordo com o cenário do jogo) é dessa forma um objeto inicial, que no final pode
estar totalmente diferente do que era. Pode ser montado em vários locais, para isso basta
amarrar os dois lados da linha em duas superfícies verticais. Ele não requer imenso cuidado
com manuseio, já que apesar de ser feito de alguns materiais frágeis, pode-se trocar as peças.
[...]Para configuração do objeto que seria produzido escolheu-se fazer algo que colocasse o
fruidor o mais perto possível da vivência do personagem na aventura. Por isso, escolheu-se
fazer algo que não só metaforicamente, mas fisicamente transportasse essa pessoa para esse
mundo, que é cheio de problemas facilmente notados por serem questões relacionadas ao
nosso cotidiano real, e que muitas vezes não são muito refletidas justamente por serem tão
presentes. Optou-se fazer então o que foi nomeado de ‘’Portal’’, uma espécie de cortina que
divide dois ambientes. O primeiro ambiente, é como se fosse o ambiente real, o que vivemos,
e o que também existe no cenário vivido pela personagem, é o espaço que estamos antes de
passar pelo Portal. O segundo ambiente é o mágico, onde Maria vive as aventuras, para a vida
real é o espaço que buscamos para que exista, com mais belezas, na instalação esse segundo
ambiente é representado pelo outro lado do Portal. Se falando em um local de ensino, esse
segundo ambiente seria uma sala de aula, espaço onde se formam opiniões e discussões, e
onde as pessoas recebem exemplos de outras (professores, funcionários, etc.).
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Figura 3.H. continuação: Esboço de
diagramação das páginas da personagem
Maria Taioba no hiperlivro Muiraquitã: a
sobrevivência das lendas após a página da
personagem McSaci (sl.cp.14), frente
(sl.cp.15) e verso (sl.cp.16).
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Figura 3.I: Montagem final do Hiperambiente na sala 108 do IAD-UFJF. De cima para baixo, da esquerda para a direita: vista da projeção do programa elaborado pelo
bolsista através da cortina-portal elaborada pela voluntária; vista da arrumação das mesas, maiores do que na primeira versão (figura 1.B); inserções da voluntária no
Hiperambiente.
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4. JUSTIFICATIVA

Esta etapa prevê a análise dos resultados da oficina vivenciada pelos estudantes e do hieprambiente montado em relação ao conceito estabelecido e aos
dados levantados com o propósito de possibilitar a elaboração de diretrizes de modo a viabilizar o processo como oficina de extensão na Universidade.
As metas pedagógicas da oficina são o desenvolvimento das seguintes competências:
>> 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);
>> auto-estima, auto-confiança, noção de autoria e capacidade de produção de conhecimento por meio da divulgação do material produzido;
>> capacidade de utilizar o processo, seja como método de expressão criativa, por meio do desenvolvimento e incorporação de seu material, seja
permitindo-lhes criar histórias interativas para desenvolver em outros jogadores as características citadas anteriormente e, portanto, qualificá-los no seu
uso como método didático e projetual.
Além destas competências, também se espera que diferentes conhecimentos e habilidades pertinentes ao tema e ao cenário vivenciados sejam
construídos.
Deste modo, o processo de aprendizagem dos participantes é avaliado por meio do acompanhamento da produção e incorporação de material,
consolidada na forma de relatório e portfolio de produção (ANEXO 1).

4.1. Avaliação do Hiperambiente enquanto produção da oficina:
>> TNI: na Mimese 1 os estudantes elegeram, como elemento narrativo de interesse, as suas personagens para desenvolver e utilizar como veículo para
aprofundar o tema do cenário e como conceito a ser expressado no Design Poético; nas duas M2, ou seja, nas duas configurações de enredo (duas
aventuras jogadas) que aconteceram durante a oficina, não observamos resultados significativos, conforme descrito no item 3.2 Fase de Produção, o
que sugere a necessidade de um redesenho das situações e eventos narrativos destas aventuras; somente observamos M3 na segunda narrativa, a partir
da qual os estudantes sentiram desejo de iniciar a produção mantendo o foco nas suas personagens, o que não resultou nem alteração significativa de
eventos da narrativa nem em produção sobre ela.
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>> Design Poético: na M1 não observamos questionamentos de usos de linguagem na concepção das personagens, mas sim nas imagens descritivas
das palavras-chave da conceituação; na M2, não observamos questionamentos na diagramação das páginas, mas sim na configuração dos objetos; na
M3, não observamos refiguração significativa dos hiperlivros, mas sim na incorporação dos objetos no ambiente sala de aula.
>> Metas pedagógicas: podemos destacar como significativas a reflexão crítica sobre o tema, sobretudo se considerarmos a pesquisa feita no
Levantamento e as Justificativas dos estudantes, e a criatividade na solução dos problemas projetuais; não podemos considerar significativa a nocão de
autoria na medida em que não observamos alterações no conteúdo das narrativas nem um empenho em de fato alterar a configuração do hiperlivro, visto
que as incorporações resumiram-se a rascunhos; quanto à divulgação e à meta de capacidade de utilização do processo, não podemos avaliar uma vez
que não foi possível realizar a oficina seguinte na qual os estudantes atuariam como monitores de outros estudantes.

4.2. Avaliação do Hiperambiente produzido quanto aos materiais:
Retomamos a tabela do 2.LEVANTAMENTO comparando a classificação dos materiais com os materiais e equipamentos utilizados:
Material
Indispensável
material artístico
disposição em círculo1
ganchos e suportes2
cores
sala
uso de computadores
divulgação
experiências sensoriais
música
Opcional
material de referência
cavaletes
molduras
murais e painéis
competição ou seleção de trabalhos
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x
x
x
x
x
x
x
presente

ausente
x
x

x
ausente
x
x
x
x
x
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Não compensatório
computadores e periféricos
quadros
mesas grandes
pranchetas
iluminação
uso permanente de paredes
exposição de outros

presente
x (da pesquisadora)

ausente
x

x (do espaço)
x
x (do espaço)
x

1

Substituída pela disposição em mesas grandes. 2Representados pelos engradados, que não chegaram a ser adquiridos por falta de espaço para armazená-los durante o
período da greve.

Observamos que não houve alteração significativa em termos de materiais do primeiro para o segundo Hiperambiente. Destacamos as experiências
sensoriais que a cortina pode favorecer; justificamos a insistência na presença do computador e periféricos representados pelo notebook pessoal da
pesquisadora e pelo projetor do IAD, que permitem a reprodução de músicas (houve indicação de músicas por parte da voluntária) e a projeção do
programa elaborado pelo boslsita, que também pode ser acessado online .
Seria importante deixar claro que não julgamos compensatório projetar objetos que necessitem de computadores e periféricos para existirem, e menos
ainda a necessidade de um computador para cada participante. Mas julgamos interessante não excluir totalmente objetos digitais em virtude da real
facilidade de se ter presentes pelo menos um notebook e um projetor, sejam pessoais, sejam do espaço. Nesse caso, poderíamos acrescentar esses dois
equipamentos na categoria "opcionais".
Outra situação que pode parecer limitante é a necessidade de mesas grandes e de iluminação. Entretanto, em caso de ausência total de mesas e luz,
pode-se realizar a oficina no chão, à luz do dia ou à luz de velas e similares. De fato, uma das possibilidades aventadas foi a de se fazer uma sessão ou
mais ao ar livre, o que não excluiria nem o uso da cortina nem o de um notebook.
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4.3. Avaliação do Hiperambiente produzido quanto à definição:
O que podemos dizer deste Hiperambiente em relação à definição estabelecida na 1.CONCEITUAÇÃO ?
O Hiperambiente é um espaço físico qualquer transformado em environment /ambiente relacional poético e didático por meio de uma
instalação hipertextual, imersiva, portátil e itinerante constituída de uma assemblage/collage inicial de objetos onde ocorrem narrativas
lúdicas coletivas cujos resultados alteram tal ambiente.
Conforme os resultados obtidos na oficina e em termos de materiais escolhidos, podemos dizer que o resultado final aproxima-se do conceito por se tratar
de uma instalação portátil e itinerante. Entretanto, as ações da pesquisa que nos permitiriam verificar o aspecto relacional, por meio da hipertextualidade e
da imersão não aconteceram em virtude da greve. São elas:
⇒ Elaboração de uma ou mais tramas narrativas para serem vivenciadas em oficina de ilustração similar à vivenciada pelo bolsista e pela voluntária,
na qual atuariam como monitores, para os outros estudantes.
⇒ Registro e tratamento do material produzido durante da segunda oficina para inserção no Hiperambiente, nos hiperlivros e nos websites.
⇒ Preparação do Hiperambiente para ser exposto ao público ao final da segunda oficina.
⇒ Registro fotográfico e em vídeo da exposição do Hiperambiente e divulgação nos suportes digitais do Kit Incorporais.

4.4. Possíveis diretrizes para aplicação do método a oficinas
Infelizmente, em virtude da greve, não pudemos de fato aplicar o método a uma oficina com estudantes. Destes resultados, podemos inferir algumas
diretrizes iniciais para futuras experimentações:
⇒ Segundo os resultados apresentados no item 4.1, julgamos ser importante detectar as fantasias pré-existentes dos participantes antes mesmo da
escolha do cenário, o que pode ser feito por meio de discussão presencial ou por meio de preenchimento de planilha de perfil na qual se possa
detectar os interesses e métodos de ação privilegiados pelo/a participante para solução de problemas, conforme o exemplo (figura 4.A) utilizado
nas disciplinas ministradas pela pesquisadora no Bacharelado Interdisciplinar em Artes e Design:
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Figura 4.A: Planilha de perfil que deve ser preenchida pelos estudantes da disciplina Desenho e Meios de Expressão no início do curso e a partir da qual será feita a
avaliação. Esta estrutura pode ser adaptada para uso durante as TNI e o Design Poético e pode ainda servir como ponto de partida para a escolha de perfil de personagem
pelo/a estudante para vivência da narrativa lúdica.
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⇒ Segundo os resultados apresentados no item 4.2, compreendemos que o espaço físico ideal para vivência da oficina hiperambiente deve dispor
de: mesas grandes ou que possam ser arranjadas em círculo ou agrupadas para formar bancadas, excluido-se o uso de carteiras; iluminação
natural e/ou artificial e fonte de energia elétrica para alimentação de pelo menos um computador portátil e de um projetor; espaço para instalação
não permanente de suportes para a produção, para material de referência e para material artístico; espaço para instalação da assemblage inicial
referente ao cenário escolhido.
⇒ Finalmente, segundo os resultados apresentados no item 4.3, não temos ainda como saber se os estudantes conseguiriam se apropriar do
método a ponto de poderem atuar como ministrantes em uma oficina seguinte; mas podemos inferir que, para observarmos o aspecto relacional,
o número de participantes deve ser restrito ao número de ministrantes disponíveis na proporção máxima de cinco participantes para um
ministrante, uma vez que a vivência das TNI vem se mostrando eficaz em grupos pequenos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos desafios que o Projeto Incorporais vem enfrentando é o de conseguir que os participantes não somente participem e produzam, mas de fato
incorporem suas produções aos suportes.
Na pesquisa de doutorado do pesquisador colaborador, verificou-se que as TNI tem uma instância mobilizadora que favorece a produção voluntária e uma
facilitadora que favorece a produção obrigatória (KLIMICK, 2008; BETTOCCHI & KLIMICK, 2008). Na pesquisa de doutorado da pesquisadora
(BETTOCCHI, 2008a), onde havia somente produção voluntária, foi observado que mesmo pessoas que participaram bastante das sessões de TNI pouco
produziram e menos ainda incorporaram a produção. De fato, exceto por um participante, toda a produção foi incorporada ao suporte digital pela própria
pesquisadora, apesar de os participantes terem recebido acesso ao blog do cenário.
Observamos a mesma atitude na aplicação do projeto para docentes do Colégio Estadual Vicente Januzzi, no Rio de Janeiro, entre 2007 e 2008: muita
participação, pouca produção e nenhuma incorporação. Nas duas aplicações, em 2008 e 2009, do projeto na pós-graduação lato sensu Especialização
em Educação com Aplicação da Informática, oferecida pelo Depto. de Educação da UERJ, observamos uma produção obrigatória razoável, uma vez que
se tratavam dos trabalhos finais da disciplina; mas não registramos nenhuma incorporação desta produção.
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Na aplicação realizada na disciplina Estratédia RPG, da pós-graduação lato sensu Lugares do Design na Leitura, oferecida em 2008 na PUC-Rio,
observamos muita participação, muita produção e alguma incorporação em suportes digitais, restritos à criação de blogs e perfis fictícios de personagens.
Um dos estudantes projetou um recurso de banco de dados para o website do cenário Brasil Barroco, mas não chegou a finalizar e implementar o recurso.
Neste experimento verificamos duas dificuldades, diante das quais propomos algumas reflexões mais adiante:
⇒ A ausência quase total de registro contínuo do processo de produção na plataforma Moodle, fato também observado no curso da UERJ, onde
havia acesso a esta plataforma.
⇒ Uma excelente produção, mas a quase ausência de incorporação aos suportes pré-existentes ao Hiperambiente, que em geral ficou restrita ao
nível de rascunho, não tendo sido finalizada.

Sobre a dificuldade de registro do processo de produção
Consideramos o registro do processo - seja em plataforma digital, seja em bloco ou caderno de notas, seja por fotografia ou vídeo - um passo
fundamental em qualquer projeto, seja científico, seja de design, seja educacional. Neste último caso, o registro pode ser utilizado como forma de
avaliação contínua. E nas oficinas Incorporais, certamente é. Por conta disso, levantamos a possibilidade dessa dificuldade estar associada à dicotomia
diversão/trabalho presente na nossa sociedade, postulada por Karl Marx na figura do trabalho alienado, no qual a força de produção é empregada para
geração de renda que será gasta com o consumo.
Isso nos dá a impressão de que aquilo que é visto como diversão não pode demandar esforço produtivo, do contrário torna-se trabalho, e trabalho é
obrigação. Um dos principais objetivos de Incorporais é gerar produção potencialmente refiguradora a partir do prazer lúdico - a fantasia que se configura
em Fantasia - resgatando a possibilidade do trabalho - o esforço produtivo - se tornar fonte de prazer e crescimento pessoal e social, e não apenas fonte
de renda: um trabalho poético.

Sobre a dificuldade de incorporação do material produzido
O pesquisador Marco Silva, participante das duas bancas de doutorado mencionadas, sugere que os suportes físicos, impresso e plástico, enfatizados em
Incorporais seriam por demais resistentes dificultando a incorporação dos participantes. Essa sugestão encontra difícil sustentação diante do fato que
mesmo nos suportes digitais, , como o blog, supostamente mais amigáveis, a incorporação da produção foi igualmente baixa.
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Marco Silva também propõe que os meios digitais são subutilizados na educação por uma questão paradigmática que leva as pessoas a reproduzirem
neste meio o que já faziam antes. Em termos simples, fazem mais do mesmo mais rapidamente. Por exemplo: insistem no percurso linear para um curso
em que se deve começar pelo promeiro módulo e seguir em ordem até o último módulo, quando o meio digital permite que o curso seja desenhado de
forma que o aluno percorra os módulos conforme sua necessidade e/ou interesse; simplesmente "passam a limpo" a aula insistindo na transferência de
informações em vez de na construção de conhecimento.
Sugerimos, deste modo, uma persistência do modelo de reatividade, no qual participar significa escolher uma dentre uma série de alternativas prédeterminadas pelo emissor, indepententemente da tecnologia. Raymond Williams, já em 1979, propunha que a interatividade, diferentemente da
reatividade, de fato demanda uma resposta autônoma, criativa e imprevista, ou seja, que não se encontra disponível no leque de opções prédeterminadas pelo emissor. Tomemos como exemplo a produção presente na rede social Facebook: na grande maioria vezes se resume a comentários
sobre a vida cotidiana ou a um copiar/colar de imagens ou textos encontrados na web seguidos de comentários. O mesmo parece acontecer em listas e
fóruns de discussão. Quantas pessoas de fato contribuem para artigos na Wikipedia, mesmo quando detectam erros?
Nos parece, então, que as pessoas estão usando a web para fazer mais rapidamente e em maior escala o que já faziam antes: conversar sobre a vida e
comentar notícias que viam/liam/ouviam na TV, rádio ou jornal. Essa atitude é muito mais reativa do que interativa, e resulta em uma produção
impermanente sobre algo, em vez de uma criação permamente a partir de algo.
O experimento em que houve produção e incorporação na PUC-Rio envolveu um público que já costumava criar e tornar pública sua produção: jornalistas,
editores, escritores, designers. Provavelmente, o tipo de pessoa com o tipo de atitude que também costuma postar suas criações na web por meio de
textos e imagens autônomas e criativas, cujas criações são comentadas pelas pessoas que se encontram no paradigma da reatividade. Contudo, se
essas pessoas não admitem espaço para a co-produção por meio da participação interativa do público, elas também estão atuando no antigo paradigma
dos pólos emissor e receptor, que Raymond Williams (1979) propunha que fossem substituídos pela “idéia mais estimulante” de “agentes
intercomunicadores”.
Portanto, esta dificuldade que o Projeto Incorporais está enfrentando pode ser a mesma que outras formas de interatividade parecem também estar
enfrentando: mobilizar uma co-produção em um diálogo criativo, mesmo no meio digital. Essa dificuldade de mudança paradigmática, pouco percebida em
ferramentas como o Facebook, em que uma multidão de comentários sobre produções de outrem geram uma ilusão de interatividade, quando de fato há
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uma interação reativa sobre, torna-se mais sensível em projetos educacionais que almejem de fato uma co-criação interativa com os alunos e fica aguda
em projetos como Incorporais em que essa co-criação autoral interativa é o próprio cerne da proposta, sua razão de ser.
Partindo das dificuldades verificadas, podemos considerar os seguintes desdobramentos como futuros objetos de pesquisa sobre o Projeto Incorporais:
⇒ Comprovar ou refutar a importância da escolha do cenário para contemplar as fantasias pré-existentes dos participantes como fator para mobilizar
a produção, seja voluntária seja obrigatória, devendo-se ou não assumir o componente emocional como tão importante quanto o componente
intelectual.
⇒ Detectar falhas na compreensão e implementação do procedimento de registro por parte dos participantes, demonstrando sua importância para
qualquer projeto do qual façam parte.
Em relação ao Hiperambiente, que é um dos hipersuportes do Projeto Incorporais, procuraremos investigar, no decorrer de futuras oficinas, as seguintes
questões:
⇒ O hiperambiente torna didático um espaço qualquer?
⇒ O hiperambiente torna poético um espaço didático?
Um destes desdobramentos se encontra em fase de implementação por meio do Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID), da CAPES. No
subprojeto da Área de Artes, coordenado pela pesquisadora juntamente com a professora da Faculdade de Educação da UFJF responsável pelas
disciplinas voltadas para ensino de Artes da Licenciatura, uma das etapas de formação incluirá a vivência, via Incorporais, de situações pertinentes ao
processo de produção de arte contemporânea a partir da qual os participantes - dois professores de Artes da rede pública de ensino de Juiz de Fora e 14
estudantes de Licenciatura e Pedagogia - derivarão material didático a ser aplicado aos estudantes do Fundamental II e do Ensino Médio da Escola
Estadual Clorindo Burnier e do Centro Educacional de Referência Herval da Cruz Braz.
Com estas experiências futuras, procuraremos manter em perspectiva o objetivo geral de promover a mudança comportamental para o paradigma da
interatividade, o qual é fundamental para a plena atuação profissional, artística e educacional no mundo contemporâneo, demonstrando a importância
para isso de se respeitar os saberes e afetos dos alunos, conforme proposto por Paulo Freire (1996), e as possíveis contribuições do trabalho por projetos
de Hernandez (1998) em geral, e de Incorporais e seus suportes em particular, para este fim.
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ANEXOS
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Anexo 3: Hiperlivros do Kit Incorporais urilizados no experimento
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Nome:
Oficina/projeto/curso:
1. TNI: criação e vivência de personagem
Relate uma breve história da sua personagem e a participação dela na aventura jogada.
Descreva uma ou mais continuações para sua personagem a partir do final dessa história.

2. Conceituação:
Qual o tema ou premissa do cenário vivenciado? Descreva um desafio, conflito, incômodo etc que você você imaginou enfrentar ou
resolver por meio da sua personagem.
Descreva as cenografias que imaginou como representativas/expressivas para a sua personagem e para outras personagens deste
cenário.
Liste as palavras que lhe vieram à mente sobre os itens anteriores e anexe os desenhos de interpretação mais representativos destas
palavras.
Descreva quais mídias imaginou serem as mais interessantes e/ou adequadas para materializar suas idéias, e para quais pessoas
fruirem?
3. Levantamento:
Anexe sua pesquisa de imagens sobre estas palavras e sua pesquisa geral sobre o cenário e sobre as questões específicas da sua
personagem.
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4. Concepção:
Descreva a principal função (didática, lúdica, comercial, informativa, jornalística etc) das imagens que você idealizou e o tipo de
mensagem que pretendeu transmitir com elas.
Que figuras de linguagem utilizou na representação visual: metáfora, metonímia, hipérbole, pleonasmo etc?
Suas imagens são principalmente descritivas ou narrativas?
Quais modos de apresentação (observação ou interpretação do real) escolheu para construir suas imagens?
Descreva que conteúdos você imagina que suas imagens podem evocar além da mensagem.
Descreva como utilizou, no esboço das suas imagens, as referências visuais coletadas no Levantamento:
⇒ por semelhança de estrutura, seja com elementos diferentes configurados em sistemas similar ou seja com elementos similares
configurados em sistema diferente;
⇒ por transposição de referências individuais, seja de modo integral, adaptando-a para um novo sistema, seja de partes que se
mantem idênticas e plenamente reconhecíveis;
⇒ por transcodificação, utilizando os mesmos códigos e referências simbólicas da referência.
Descreva os estilos de apresentação (naturalismo, figurativismo, semiabstracionaismo, abstracionismo) e de representação
(geometrismo ou primitivismo, classicismo, funcionalismo, expressionismo, ornamentalismo) que influenciaram a configuração das suas
imagens. Anexe exemplos, se houver.
Descreva sucintamente como configurou suas imagens em termos de elementos e relações visuais de contraste ou harmonia:
⇒ Formatos geométricos ou orgânicos.
⇒ Valores tonais com gradações abruptas ou suaves.
⇒ Cores com matizes primários, secundários ou terciários, frios ou quentes, complementares ou análogos; saturados ou
esmaecidos; claros ou escuros.
⇒ Texturas ásperas ou macias.
⇒ Relações de tamanho, posição, alinhamento, enquadramento, movimento, orientação, espaço e perspectiva.
Descreva as técnicas e materias que utilizou para finalizar suas imagens.
Descreva o suporte/objeto final em termos de: especificações, modo de funcionamento, montagem e desmontagem, modo de manuseio
e/ou interveção por outras pessoas, relação com os outros suportes do jogo (livros, sites etc).
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5. Justificativa
Defenda seu trabalho com base nas seguintes perguntas:
Sobre a forma:
⇒
Qual a relação entre as suas escolhas de configuração e seu tema?
⇒
Qual a relação entre a configuração e o suporte escolhido?
⇒
Qual a relação entre o tema e o suporte escolhido?
⇒
Qual a relação entre a forma do seu trabalho e a finalidade do seu projeto?
Sobre o tema:
⇒
Qual a relação entre o tema do seu trabalho e a finalidade do seu projeto?
⇒
Quais foram suas motivações pessoais?
⇒
Quais podem ser os impactos sociais do seu trabalho?
⇒
E no meio-ambiente?
Faça uma autocrítica da sua produção com base nos seguintes critérios:
⇒
uso de clichês;
⇒
modismos tecnológicos;
⇒
imprecisão de conteúdo;
⇒
inadequação de discurso.
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Nome: Samir Chambela Rocha
Oficina/projeto/curso: Hiperambiente
1. TNI: criação e vivência de personagem
Relate uma breve história da sua personagem e a participação dela na aventura jogada.
Marcos (mais conhecido como “Poeirinha”), nasceu em uma das muitas favelas da cidade do Rio de Janeiro, onde viveu até seus
dezesseis anos, quando conheceu um membro da ONG Muiraquitã, catalisadora de uma mudança completa em sua vida.
O sonho de Poeirinha desde pequeno era o de ser um grande maratonista (de onde vem seu apelido, por desde pequeno correr
muito bem, fazendo seus colegas “comerem poeira”), porém aos treze anos esse sonho foi forçadamente abandonado por razão de uma
bala perdida disparada durante uma troca de tiros entre traficantes que acertou sua perna, que teve de ser amputada. Filho mais velho
de uma família de quatro meninos e uma menina, mora com a madrasta e o pai. Perdeu a mãe muito novo e desde que se lembra,
ajuda a criar seus irmãos enquanto o pai trabalha.
Sempre foi muito esperto, sociável e atento a tudo que acontecia à sua volta. Teve de amadurecer muito cedo e aprender a ser
sagaz para lidar com as adversidades e armadilhas da vida na favela. Contou com um pouco de sorte também, e com sua percepção
aguçada conseguia uns trocados e comida para por na mesa de casa fazendo pequenos trabalhos que eram comuns surgirem a ele.
O maior segredo de Poeirinha é o fato de que coisas estranhas acontecem quando ele está por perto, por conta disso, é
extremamente supersticioso e crente nas lendas folclóricas e urbanas que conhece através dos livros que tem acesso.
Ele sempre andou na linha, respeitando seu pai e seguindo seu exemplo de caráter, por mais que de vez em quando fizesse
alguma molecagem.
Sem muitos recursos para perseguir seu sonho, o menino se focou nos estudos e graças a isso teve sua oportunidade. Em um dia
comum de aula, ele estava fazendo seu exercício de gramática quando um rapaz pediu licença à professora para falar sobre a ONG que
o acolheria futuramente. O menino ficou fascinado ouvindo-o falar de coisas que ele sempre pensara a respeito, mas nunca ouvira da
boca de outra pessoa.
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O ativista falou sobre Juiz de Fora, cidade onde atuava. Falou também sobre a Universidade local, falou sobre os projetos da
Muiraquitã, sobre preservação das reservas naturais, sobre desigualdade e inclusão social, e sobre o que mais interessou poeirinha:
inclusão do deficiente físico no ambiente esportivo e profissional.
O menino não teve dúvidas, queria ir para Juiz de Fora, queria estudar na Universidade, queria fazer parte da Muiraquitã.
Não perdeu a chance de se informar e disparou de imediato uma série de perguntas ao rapaz, que sorrindo pediu que ele se
acalmasse. Disse que iria junto à coordenação da escola, selecionar um aluno para se juntar à ONG em Juiz de Fora, dando a
oportunidade a este de se preparar para o vestibular da Universidade Federal local.
Como ele era um dos melhores e mais dedicados alunos da classe, foi selecionado para a entrevista com o membro da ONG, que
ficou comovido com sua história de vida e decidiu dar a ele a oportunidade. Sua família recebeu a notícia com muita surpresa, mas seu
pai e madrasta ficaram muito emocionados e o apoiaram. Seu pai assinou a carta de compromisso com ar de orgulho e confiança, qual
Marcos nunca houvera visto antes. O menino sabia que precisaria ter ainda mais responsabilidade e coragem, e que dali a diante sua
vida mudaria por completo e para sempre.
Assim que chegou a Juiz de Fora, Marcos foi encaminhado à cede da ONG onde conheceu os demais integrantes, incluindo uma
outra novata: Maria “Taioba”. Sua primeira missão na ONG foi a investigação de um rumor de que pesquisadores que se encontrariam
na Universidade a fim de apresentar e discutir projetos sustentáveis seriam atacados. Graças a Marcos e seus companheiros da ONG,
evitaram que os criminosos roubassem um importante projeto de um carro elétrico de baixíssimo custo de produção e consumo, mas
não puderam evitar que Dra. Jussara, cientista responsável pelo projeto, fosse contaminada com uma substância desconhecida que a
deixou em coma profundo. Com os arquivos da cientista protegidos, Marcos e Maria seguem em busca de um amuleto encantado que
supostamente poderia restaurá-la do coma. Seguindo as pistas que tinham, seguiram para a mata do Krambeck, onde encontraram o
lugar determinado e lá tiveram o primeiro contato com as criaturas folclóricas. Após enfrentar várias adversidades, conseguiram o
amuleto que nomeia a ONG: Muiraquitã. Puderam levá-lo com a condição de ser devolvido aos seres da floresta assim que cumprisse
sua finalidade.
Assim o fizeram, ganhando o respeito e confiança dos seres daquele local. Este foi um importante momento para Maria, que se
descobriu uma flor-do-mato e começou a entender e aprender a usar suas habilidades.
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Ao fim desta aventura, a ONG passou por um impasse: tornar ou não tornar público o projeto do automóvel revolucionário.
Ambas as alternativas acarretariam em repercussões positivas e negativas. Foi decidido tornar o projeto público, mas foi abafado pela
mídia e embargado pelas grandes empresas petrolíferas.
A ONG se manteve forte e Poeirinha fez bons amigos e outros nem tão confiáveis assim, como os cabeças da ONG “Preservar &
Ação” que se mostraram capazes de quase tudo para conseguir fama e recursos do governo para seus projetos, mas não se
preocupando com o real bem-estar das pessoas que diziam ajudar. Marcos e Maria precisaram trabalhar mais uma vez a fim de
investigar a suspeita de participação desta ONG em diversas sabotagens a projetos da prefeitura local, que prejudicaram parques e
áreas de preservação ambiental.
Em meio às investigações, Marcos conheceu um simpático senhor com uma estranha boina vermelha que pediu sua ajuda para
subir as escadarias de casa. Conversaram por um bom tempo, o senhor agradeceu a boa vontade de Marcos e convidou ele e sua amiga
Maria (da qual falara a respeito) para que voltassem para visitá-lo e tomar um café. Ao voltarem, observavam na sala do senhor a tal
boina, até que em um momento a sós, Marcos não resistiu e a pegou para olhar de perto. Maria insistiu para que ele a colocasse na
cabeça e o menino o fez. Para sua grande surpresa, a boina se transformou em uma bela carapuça, e neste momento o anfitrião retorna
insistindo para que o menino fique com a carapuça, pois seu destino era ser seu sucessor como Saci-Pererê.
Descreva uma ou mais continuações para sua personagem a partir do final dessa história.
Poeirinha percebe ao longo das investigações que é comum muitas ONGs buscarem benefícios pessoais, influência e reconhecimento e
se decepciona ao ver que as organizações que deveriam trabalhar juntas por um bem comum, brigam entre si como os bandidos da
favela onde morava. Ele então resolve abandonar a Muiraquitã e seguir seu próprio caminho. Faz uso de seus poderes para tirar jovens
da criminalidade e dos vícios, volta para o Rio de Janeiro e passa a trabalhar em conjunto com pequenos projetos sociais de inclusão ao
deficiente nos esportes.
Poeirinha desarma o esquema da “Preservar & Ação”, mas ao invés de interromper os trabalhos da ONG, auxilia para que o trabalho
deles seja melhor direcionado, dando espaço de crescimento e desenvolvimento independente às comunidades auxiliadas e enfim as
duas ONGs podem trabalhar em conjunto.
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2. Conceituação:
Qual o tema ou premissa do cenário vivenciado? Descreva um desafio, conflito, incômodo etc que você você imaginou enfrentar ou
resolver por meio da sua personagem.
Consciência ambiental, inclusão social e resgate da cultura e folclore brasileiros. Quebrar barreiras da deficiência física, mostrando que
todos são capazes de grandes feitos e que todos merecem respeito e reconhecimento. Enfrentar o descaso e desigualdade social,
mostrando que existem meios de enfrentá-los e vencê-los, através da arte e do trabalho em conjunto.
Descreva as cenografias que imaginou como representativas/expressivas para a sua personagem e para outras personagens deste
cenário.
Para minha personagem, imaginei um cenário urbano e um tanto quanto precário, uma favela, ou um bairro simples em uma ladeira.
Imaginei também ruas de uma grande metrópole, cenários cinzas ou em tons de marrom e em meio a tudo isso, alguns grafites, objetos
ou outros elementos destacando-se em cores vibrantes.
Para Maria “Taioba”, personagem da Luíza, imagino cenários com tons de verde e rosa, vilas ou casas ribeirinhas, sem reboco e com
cobertores de retalhos no varal. Imagino também crianças pegando frutas no alto das árvores e tomando banho nas águas do rio,
ambientes bem iluminados e com cores muito vívidas.
Liste as palavras que lhe vieram à mente sobre os itens anteriores e anexe os desenhos de interpretação mais representativos destas
palavras.
Para a composição da minha personagem, me vêm à cabeça “solidão”, “superação”, “periferia”, “desigualdade”, “conquista” e “amizade”.
Descreva quais mídias imaginou serem as mais interessantes e/ou adequadas para materializar suas idéias, e para quais pessoas
fruirem?
Digital (site ou blog), muros, paredes ou biombos (imagens grandes).
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3. Levantamento:
Anexe sua pesquisa de imagens sobre estas palavras e sua pesquisa geral sobre o cenário e sobre as questões específicas da sua
personagem.
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4. Concepção:
Descreva a principal função (didática, lúdica, comercial, informativa, jornalística etc) das imagens que você idealizou e o tipo de
mensagem que pretendeu transmitir com elas.
Representativa e didática. Pretendi transmitir mensagem crítica, que ao mesmo tempo em que demonstre otimismo e possibilidade de
fazer um presente e futuro melhores, instigue no receptor a iniciativa de desabafar em forma de arte quanto às questões políticas e
sociais que também o incomodem.
Que figuras de linguagem utilizou na representação visual: metáfora, metonímia, hipérbole, pleonasmo etc?
Representação alegórica.
Suas imagens são principalmente descritivas ou narrativas?
Descritivas.
Quais modos de apresentação (observação ou interpretação do real) escolheu para construir suas imagens?
Interpretação do real.
Descreva que conteúdos você imagina que suas imagens podem evocar além da mensagem.
Apesar de as imagens serem bastante descritivas, penso que justamente por estarem apresentando o problema e não apresentarem
diretamente uma ou mais soluções (ou possibilidades de soluções), para alguns pode trazer uma sensação de impotência diante do que
está sendo apresentado.
Descreva como utilizou, no esboço das suas imagens, as referências visuais coletadas no Levantamento:
⇒ por semelhança de estrutura, seja com elementos diferentes configurados em sistemas similar ou seja com elementos similares
configurados em sistema diferente;
⇒ por transposição de referências individuais, seja de modo integral, adaptando-a para um novo sistema, seja de partes que se
mantem idênticas e plenamente reconhecíveis;
⇒ por transcodificação, utilizando os mesmos códigos e referências simbólicas da referência.
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No esboço das minhas imagens, busquei fazer uso de elementos individuais encontrados nas referências a fim de montar minha própria
proposta. Mesclei tons de cores com ângulos e formas, e tentei capturar a essência dos ambientes para complementar os cenários.

Descreva os estilos de apresentação (naturalismo, figurativismo, semiabstracionaismo, abstracionismo) e de representação
(geometrismo ou primitivismo, classicismo, funcionalismo, expressionismo, ornamentalismo) que influenciaram a configuração das suas
imagens. Anexe exemplos, se houver.
Descreva sucintamente como configurou suas imagens em termos de elementos e relações visuais de contraste ou harmonia:
⇒ Formatos geométricos ou orgânicos.
Fiz uso tanto de formatos orgânicos quanto de geométricos, mas prezei o uso de formas geométricas e linhas, para ressaltar a
intenção urbana.
⇒ Valores tonais com gradações abruptas ou suaves.
Busquei fazer gradações pouco menos sutis, com contrastes fortes e bem demarcados.

⇒ Cores com matizes primários, secundários ou terciários, frios ou quentes, complementares ou análogos; saturados ou
esmaecidos; claros ou escuros.
Principalmente matizes primários, quentes quando quis passar a sensação de integração e euforia e frios quando a intenção era de
provocar a sensação de solidão e introspecção.
Texturas ásperas ou macias.
Para a finalidade que pretendia, usei de texturas ásperas, como uma parede descascada ou mal rebocada.
⇒ Relações de tamanho, posição, alinhamento, enquadramento, movimento, orientação, espaço e perspectiva.
Descreva as técnicas e materiais que utilizou para finalizar suas imagens.
Em dois trabalhos desenhei com lápis de cor aquarelável e água e tinta aquarela pincelada, sendo que em um deles, trabalhei com
pinceladas aleatórias e eu outro, direcionadas. Usei de lápis grafite no contorno de um dos desenhos, e em outro, para fazer as
personagens do plano principal. Neste, utilizei também de lápis pastel sépia e branco para trabalhar o fundo em linhas horizontais. No
último, fiz uso de bastões pastéis oleosos branco e roxo para o fundo, e fiz os elementos em carvão.
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Descreva o suporte/objeto final em termos de: especificações, modo de funcionamento, montagem e desmontagem, modo de manuseio e/ou
interveção por outras pessoas, relação com os outros suportes do jogo (livros, sites etc).
As imagens podem ser desmembradas virtualmente gerando vários elementos que podem ser recompostos em novas proposições, permitindo
diferentes leituras e usos além de serem somados a produções de outras pessoas.
Abaixo algumas imagens de desenhos que fiz para ilustrar a proposta:
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Protótipo do programa capaz de manipular os elementos individualmente permitindo releituras em novas aplicações:
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5. Justificativa
Defenda seu trabalho com base nas seguintes perguntas:
Sobre a forma:
⇒
Qual a relação entre as suas escolhas de configuração e seu tema?
Quis retratar um cenário urbano, portanto, fiz uso materiais industrializados e outros que remetem à produção e maquinário (como o
carvão), busquei remeter às formas urbanas (lineares e geométricas), contrastando com detalhes aleatórios e crescentes, como a
natureza que busca sobreviver em meio a este cenário.
⇒
Qual a relação entre a configuração e o suporte escolhido?
A configuração que utilizei visa ser funcional principalmente no meio impresso e digital, pela facilidade de manuseio e manipulação.
⇒
Qual a relação entre o tema e o suporte escolhido?
O tema tratado é acessibilidade, integração de todos em uma sociedade consciente, então o suporte não pode se limitar a um. Busco
usar de material virtual, condizente com as questões ambientais, mas como a realidade de muitos ainda é outra, é preciso deixar
abertas as portas para outros suportes. Por esta razão, fiz uso de papel e do desenho manual, como exemplo para pessoas que não
têm acesso à tecnologia se sentirem capazes de se expressar com os recursos que tiverem.
Qual a relação entre a forma do seu trabalho e a finalidade do seu projeto?
Busquei transmitir de um modo simples as questões que me interessei em retratar, visando despertar o interesse de conhecer as
propostas quais as imagens se relacionam.
Sobre o tema:
⇒
Qual a relação entre o tema do seu trabalho e a finalidade do seu projeto?
O tema do meu trabalho é a luta contra a passividade política e social, a busca pelos direitos de cidadão e o não conformismo. Meu
projeto visa aprofundar estas questões e mostrar que todos têm as ferramentas necessárias para mudar para melhor o curso de suas
próprias vidas e daqueles que os cercam.
⇒

Quais foram suas motivações pessoais?
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Despertar nas pessoas o interesse pela criatividade e senso crítico, abrindo essa porta para que possam usar essas ferramentas como
agente catalisador de mudanças.
⇒
Quais podem ser os impactos sociais do seu trabalho?
Pessoas mais críticas e politizadas, mais interessadas no próprio futuro e menos alienadas.
⇒
E no meio-ambiente?
A preocupação com o meio ambiente é fator primordial para a qualidade de vida e desenvolvimento de uma nação. Nesse momento em
que vivemos, deixou de ser uma opção se importar ou não com essa questão. É cada vez mais cobrado de todos que façam sua parte e
busquem soluções sustentáveis para o bem comum, portanto, nos meus trabalhos busquei também este enfoque e abri o diálogo para
essa e outras necessidades sócio-ambientais.
Faça uma autocrítica da sua produção com base nos seguintes critérios:
⇒
uso de clichês;
O uso de clichês se faz presente sim, mas em um universo onde se peca ao tentar fugir desta idéia de “clichê”, isto não é de todo mal. O
clichê pode afastar o fruidor da proposta se as premissas não fizerem parte de seu contexto cultural ou social e se ele não tiver nenhum
interesse em se abrir para o que lhe é apresentado, mas havendo proximidade com a realidade dessa pessoa, os clichês tendem a ser
suprimidos.
⇒
modismos tecnológicos;
Não existem modismos tecnológicos, muito pelo contrário. Claro que há Intenção de aproximar as pessoas da tecnologia, mas é preciso
que esteja inserida de uma forma simples e rasa.
⇒
imprecisão de conteúdo;
As imagens sozinhas podem causar estranheza, talvez seja necessário contextualizá-las. Inseridas com a experiência do RPG e a
vivência da aventura jogada, elas fazem muito mais sentido.
⇒
inadequação de discurso.
Não vejo onde possa ser inadequado. O discurso é leve, pode ser aberto para qualquer público, inclusive crianças e jovens.
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Luiza Costa Manhães de Oliveira
1. TNI: Criação e vivência da personagem:
1. Certo dia Maria Taioba sente algumas dores. Ora, mas nada anormal para um ser humano! Nada normal os tipos de dores que ela sentia, eram como
arranhões fortes e fundos pela sua pele, puxões, cortes, era como se fosse desmaiar e sobretudo um aperto que ela sabia o motivo.
Taioba logo foi à casa de Marquinhos, que dormia um sono pesado e como sonhava um sonho bom não atendia ao chamado dela. Após várias
tentativas ele atende e os dois correm em meio a madrugada até à causa do tormento de Maria.
Ao chegar lá tratores, machados, serras elétricas e outras ferramentas para destruir, além de homens, que estavam em seus postos executando o
que lhes fora mandado.
Marquinhos e Maria ficam atônitos, não sabem como agir. Naquele ambiente ela fica mais forte, mais impulsiva e sentindo a necessidade de zelar por o
que existe ali. Para fazer isso com mais eficiência transforma-se em flor do mato e Marquinhos toma forma de um saci.
A área de proteção de Maria Taioba, o ambiente que a fortalece e a proporciona tanta felicidade está sendo destruído indefesamente, a mando de não
sabe-se quem. Então os dois agem, usam seus poderes para tirar a força os que estão prejudicando a flora e a fauna daquele lugar. Rodeiam pelo parque
da Lajinha, o saci confunde alguns homens que descarregam um barril com algum líquido no lago e a flor do mato mobiliza insetos para que
atormentem outros trabalhadores do lugar. Aterrorizados e confusos, alguns homens fogem, outros ficam ali capturados e amarrados pelos dois amigos.
Esses são interrogados e dizem só estar cumprindo seus trabalhos. Ao amanhecer ouvem-se gritos que vem do parque da Lajinha:
_Socorro! Estamos amarrados!
_Virgem! Cruz! Socorro! Socorro!
2.
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2. Desdobramentos:
1. Taioba foi para casa e até dormiu mais calma, as dores haviam passado, ela conseguiu parar uma destruição maior no parque da Lajinha , e as
pessoas que ali trabalhavam talvez não iriam mais querer fazer aquele tipo de serviço, nem por elas mesmas nem por mando de alguém, talvez
refletissem sobre esses tais problemas com meio ambiente. Maria Taioba estava satisfeita consigo, ela estava feliz. Porém ela e seu amigo enquanto as
mentes borbulhavam querendo agir de alguma forma, não pensavam em camuflar o que faziam, não pensavam que eram somente dois contra muitos
homens que estavam no lugar, e que apesar de Taioba e seu amigo Poeirinha serem dotados de poderes, o poder de invisibilidade, ou algo do tipo não
tinham, e nessa falha, algum dos trabalhadores foi mais sagaz que eles, e logo fotografou aqueles que aterrorizavam o lugar.
Foi essa falha que custou caro a Maria, o homem fez um boletim de ocorrência, denunciando e comprovando para a polícia o que ocorrera.
Claro, os policiais a princípio zombaram, mas logo tudo se encaixou, as fotos dos deres estranhos, os homens amarrados no local ocorrido, a baderna
que lá tinha ficado, alguns homens que dias depois estavam em estado de pânico, e outras coisas mais. Maria foi chamada até a delegacia, todo o
processo de julgamento foi feito, haviam ainda os que não acreditavam num ser místico, mas naquele caso isso foi considerado não o mais relevante,
sendo ‘’coisa esquisita” ou não o juiz considerou Maria Taioba uma zombeteira e decretou sua prisão.
2. Taioba foi para casa e até dormiu mais calma, as dores haviam passado, ela conseguiu parar uma destruição maior no parque da Lajinha , e as
pessoas que ali trabalhavam talvez não iriam mais querer fazer aquele tipo de serviço, nem por elas mesmas nem por mando de alguém, talvez
refletissem sobre esses tais problemas com meio ambiente. Maria Taioba estava satisfeita consigo, ela estava feliz. Porém ela e seu amigo enquanto as
mentes borbulhavam querendo agir de alguma forma, não pensavam em camuflar o que faziam, não pensavam que eram somente dois contra muitos
homens que estavam no lugar, e que apesar de Taioba e seu amigo Poeirinha serem dotados de poderes, o poder de invisibilidade, ou algo do tipo não
tinham, e nessa falha, algum dos trabalhadores foi mais sagaz que eles, e logo fotografou aqueles que aterrorizavam o lugar.
Foi a falha que custou caro a Maria, ou melhor, barato, pois a partir desse episódio, Maria Taioba passou a ganhar muito dinheiro, sim, porque o
fotógrafo era um tremendo fanfarrão, e aproveitou a oportunidade para ganhar dinheiro fácil. Apresentou com muita lábia a proposta para Maria, que
também achou bom ter um dinheiro, assim poderia comprar uma boa casa para sua família e pagar o tratamento para a enfermidade de seu pai. Agora
Ricky, como se chamava o homem espertão, cobrava do público para que pudessem ver aquele ser inusitado e como tinha todo um trabalho
muitíssimo árduo -que ninguém jamais sabia qual- por trás do que fazia, ele e Taioba acordaram que ele ficaria com setenta por cento do lucro e o
restante para Maria, que agora apesar de ter ficado sem o segredo da sua forma de flor do mato, sem muita liberdade, sem privacidade, mas com um
pouco de dinheiro, com algumas empresas e indústrias que agora sabendo do risco a vigiavam e com uma fama impressionante.
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2. Conceituação
A personagem vivencia uma situação comum aos dias atuais. Mora em um ambiente urbano onde existem algumas áreas da floresta que são
continuamente afetadas pela mão ambiciosa do ser humano. Seres da mitologia estão vigilantes e atentos contra esses ataques que prejudicam os seres
da mata e o próprio homem.
Assim como na história da personagem seu pai sofre de uma enfermidade por conta da água intoxicada do rio da cidade em que moravam, imaginei
que Maria Taioba poderia ser afetada diretamente por problemas que outros personagens estivessem causando à floresta existente em Juiz de Fora,
alguma doença que contraísse assim como seu pai, problemas psicológicos. Para conter o que a ela e a outros seres atingiria, Taioba teria que usar seus
poderes causando bastante transtorno, e talvez até medo e desconfiança para os moradores ao redor. Isso poderia incomodá-la, até dando vontade
mesmo de deixar de fazer o seu trabalho de zelar pelo meio ambiente. Deixaria de fazer seu papel de protetora do meio ambiente, ou então ela poderia
se corromper com o que falariam empresários da região.
A Muiraquitã fica na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ao entrar ali por uma pequena porta depara-se com a recepção do que parece uma empresa
dessas parecidas com as que existem, que se preocupam com sustentabilidade. Uma sala não muito grande, alguns vasos feitos de tampinhas e garrafas
com plantas selvagens que Taioba adora admirar e cuidar, cachepôs de pneus e discos de vinil retorcidos nas paredes, algumas revistas, e em uma
mesinha de bambu ao centro um pote com água e dois peixinhos de plástico coloridos daqueles que as crianças usam na praia pra fazer bichos de areia
ficam brincando. Em um dos lados um balcão feito de vários tipos de madeira com a palavra ‘’Muiraquitã’’. Esse é o balcão onde Maria trabalha
atendendo a pessoas que chegam ali, ligações e resolvendo alguma coisa ou outra. Por ali espalham-se portas que levam a outras salas e a um espaço
aberto onde criam-se plantas raras.
Assim como a Muiraquitã todo o restante do cenário está em Juiz de Fora. A casa de Marquinhos, no Cascatinha, e a de Maria na zona norte, onde ela
mora com os pais e um irmão. O hospital Monte Sinai, no alto da avenida Independência, que depois virou Itamar Franco, foi onde ficou internada a
doutora Jussara, e onde das primeiras vezes os dois amigos lutaram. O parque da Lajinha no Teixeiras, ambiente dos mais agradáveis para Maria, pois
é onde ela recarrega suas energias em meio a mata, perto das cascatas, perto dos bichos e do lago, onde repara com curiosidade no antigo bonde que ali
fica exposto para os visitante e no coreto, descansa deitada na grama do imenso espaço livre que há lá. Na mata do Krambeck, reserva florestal da
UFJF, é onde Taioba e Poeirinha procuraram o muiraquitã. Em meio a uma mata densa, encontraram dois outros guardiões do lugar, e uma espécie de
gruta onde encontraram o que procuravam e mais um pouco, o Boitatá.

Disposição/Compromisso/Solidariedade/Ousadia/Empenho/Confiança/Disponibilidade/Ambição/Preservação/Vigilância/Presteza/Zelo/Crença/Meio
ambiente/Místico/Fauna/Flora/Depredação/Desordem
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4. O projeto tem por princípio um ambiente. Esse ambiente é justamente o objeto da aventura que a personagem mais se relaciona, podendo considerar
então que ele e a personagem juntos são o núcleo dos acontecimentos. Já que o núcleo da aventura é um espaço tridimensional, materializar também
tridimensionalmente o que expresse a personagem e seus conflitos é a forma que mais traz o fruidor para dentro da história. Além desse objeto em três
dimensões ser um contador de histórias nele mesmo se pode inserir outras formas de expressão tanto tri quanto bidimensionais, é um suporte interativo
e penetrável com uma primeira concepção e impressão e um transmissor de uma mensagem em que vão sendo utilizadas mais outras impressões de
diversas pessoas.
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O fruidor pode ser qualquer um que teve qualquer contato com o tema da ambientação, principalmente pessoas que estejam relacionadas a locais de
ensino, já que o projeto é voltado para as salas de aula, para conscientização, e outra forma de aplicação de conteúdo para alunos e também
professores. Mesmo que não tenha participado de oficinas ou que não conheça a aventura, esse fruidor consegue se relacionar ao cenário, aos
personagens e a ideia, esses são descritos e expressos pelo objeto desenvolvido.
3.Levantamento

Solidariedade

Confiança

Preservação

Compromisso
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Consumismo

Depredação

Meio ambiente
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Disposição

Presteza
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Vigilância

Zêlo

Folclore
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Empenho

Ambição

Maria Taioba é aluna de pedagogia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela veio de
Rochedo de Minas com seus pais e seu irmão de nove anos. Ela ajudava sua mãe com a
plantação e venda de taiobas, daí o apelido. O pai de Maria era caseiro nas fazendas da região
onde moravam e por causa da água intoxicada de um riacho pelos detritos de uma indústria que
existia por ali ficou adoentado.
Na faculdade Maria conheceu duas pessoas que apoiavam a causa da proteção ao meio ambiente.
Tocada pelo que já tinha acontecido com seu pai, passou apoiar a causa também. Foi ficando
cada vez mais amiga de uma dessas pessoas que um dia lhe apresentou ‘’Flor do mato’’ e Tom
Jobim, artista cujas duas músicas em especial lhe agradam muito. Além dele um grupo tem uma
música que segundo ela é bem parecida com o que ela sente.
A maior parte do tempo Taioba gosta de passar no seu recanto, o parque da Lajinha, onde ela
descalça seus sapatinhos de palha e as vezes cochila na grama. Lá é sua área de proteção, e
quando conheceu certa tela de Félix-Émile Taunay ficou mais impressionada ainda, e o carinho
pelo lugar se tornou maior.
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Rochedo de Minas – MG (esquerda) e taiobas (direita)
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Félix – Émile Taunay(1795 – 1881) ‘’Vista de um mato virgem que se está reduzindo a carvão’’ c.1843 óleo sobre tela, 139 X 195 cm Rio de Janeiro.
Museu Nacional de Belas Artes
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Índia (esquerda), Penélope Cruz (direita), Pocahontas (abaixo) –
referência para concepção da fisionomia de Maria.
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Maria Taioba – concepção da personagem
Links:
‘’Borzequim’’ de Tom Jobim :
http://www.youtube.com/watch?v=-qt8VcqlTOM
‘’Brasil Nativo’’ de Tom Jobim:
http://www.youtube.com/watch?v=rfPrNE1r0-o
‘’Juvenar’’ de Karnak:
http://www.youtube.com/watch?v=DWBQRaj4lPw
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4. Concepção
A instalação desenvolvida busca inserir o fruidor no mundo da personagem, e faz de três formas. Ludicamente, no momento em que esse fruidor pode
intervir e interagir com o objeto. De maneira poética, quando desenvolve uma leitura sobre todos os conflitos e aventuras que a personagem vivenciou,
sobre características da mesma, e compacta isso em um objeto para que as pessoas possam interpretar e criar outras ideias sobre o assunto.
Didaticamente quando apresenta ao fruidor uma questão problemática (a preservação ambiental, questão real vivida numa situação fantasiosa),
demonstrando que existem meios de agir que colaboram para a melhoria do problema(como é seguida a reutilização de materiais).
Para o desenvolvimento da instalação foram utilizadas figuras de linguagem como metáfora e pleonasmo.
Ela descreve um ambiente e um problema (o homem vai devastando as matas através do cenário urbano) e ao mesmo tempo que narra uma sensação da
personagem e remete a outras vivências da mesma.
Como a produção refere-se a um problema representado na fantasia e existente no real, como já dito, assim também é a forma de apresentação dessa
produção. Interpretou-se o problema existente durante as aventuras da personagem, depois uma segunda interpretação que ocorre sobre essas
aventuras é materializada em forma de instalação.
A produção pode remeter a um ambiente de casa, de lar, pelo formato que tem (bandô com espécie de cortina), pode aparentar falar sobre cotidiano e
mundo atual, já que um dos materiais utilizados são recortes de jornal.
A instalação foi elaborada assemelhando-se a estrutura e ao sistema de um bandô (suporte em que se prende cortinas, normalmente são fios ou tiras), e
como referência para a confecção dele, paredes rochosas que se cobrem por várias cascatas de plantas, contrapondo o ambiente natural, o lixo,
remetendo ao problema da preservação ambiental vivenciado pela personagem.
Levando em consideração a proposta de reutilização de materiais para confecção da instalação, optou-se por formatos orgânicos que remetessem ao
lixo e aos restos , coisas consideradas totalmente inúteis e por isso não recebem qualquer cuidado, se estragando, perdendo suas formas originais.
As cores e valores tonais foram escolhidos também conforme o critério anterior (uso de lixo), por isso não há cores específicas, são utilizadas cores
saturadas e cores esmaecidas, pelo mesmo motivo os tons são diversos, tomando uma configuração total abrupta.
Ocorre o mesmo também com as texturas, que por serem vários materiais, diversas são as texturas, assim como ocorre tanto em um ambiente
natural quanto em um ambiente urbano.
Como a ideia da instalação era de algo que tirasse a pessoa de um ambiente e a levasse a outro, materializou-se essa ideia em forma de um
bandô com uma cortina. Esse bandô foi feito com um pedaço de linha de um metro de comprimento (um pouco mais que a largura de uma porta) e a
ela amarrou-se os pedaços e tiras de jornal, sacolas e plásticos, que em altura tem aproximadamente dois metros (altura próxima da de uma porta). Esse
material pode ser trocado, pode receber alterações, e pode-se ainda acrescentar mais material ao bandô (que esteja de acordo com o cenário do jogo) é
dessa forma um objeto inicial, que no final pode estar totalmente diferente do que era. Pode ser montado em vários locais, para isso basta amarrar os
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dois lados da linha em duas superfícies verticais. Ele não requer imenso cuidado com manuseio, já que apesar de ser feito de alguns materiais frágeis,
pode-se trocar as peças.
5. Justificativa
Para configuração do objeto que seria produzido escolheu-se fazer algo que colocasse o fruidor o mais perto possível da vivência do personagem na
aventura. Por isso, escolheu-se fazer algo que não só metaforicamente, mas fisicamente transportasse essa pessoa para esse mundo, que é cheio de
problemas facilmente notados por serem questões relacionadas ao nosso cotidiano real, e que muitas vezes não são muito refletidas justamente por
serem tão presentes. Optou-se fazer então o que foi nomeado de ‘’Portal’’, uma espécie de cortina que divide dois ambientes. O primeiro ambiente, é
como se fosse o ambiente real, o que vivemos, e o que também existe no cenário vivido pela personagem, é o espaço que estamos antes de passar pelo
Portal. O segundo ambiente é o mágico, onde Maria vive as aventuras, para a vida real é o espaço que buscamos para que exista, com mais belezas, na
instalação esse segundo ambiente é representado pelo outro lado do Portal. Se falando em um local de ensino, esse segundo ambiente seria uma sala de
aula, espaço onde se formam opiniões e discussões, e onde as pessoas recebem exemplos de outras (professores, funcionários, etc.). A sala de aula é
onde se formam ideias e onde começam ações, e ao ser relacionada ao cenário mágico em que as personagens lutam por algo, os fruidores têm essas
personagens também como exemplo. Sendo assim, mostrando os problemas que o próprio homem cria ao meio-ambiente, o projeto busca chamar à
atividade aqueles que dele participarem, já que de uma forma mais lúdica, e não forçosa a mobilização talvez seja mais eficaz. Além disso, referencia o
folclore, que acaba sendo esquecido por causa da influência forte que o Brasil recebe de outros países, ainda mais para crianças mais novas que pouco
conhecem e não é muito comum se falar nesse assunto. Através da personagem Maria Taioba, busca-se também dar atenção às pequenas cidades de
interior e as pessoas que nelas moram, que comumente são vistas como sem muito conhecimento e julgadas ‘’sem cultura’’. Para conceber o objeto
Portal utilizou-se restos de materiais e lixo, relacionando uma alternativa para a preservação do meio ambiente. Como motivação pessoal a atenção foi
aos educadores, alunos, principalmente crianças, e sobretudo o interesse pessoal no desenvolvimento de personagem e cenários. A personagem foi
concebida com caráter imperfeito e defeitos evidentes, assim apesar de poderes sobrenaturais, ficam claro e mais próximo do fruidor os sentimentos
dessa personagem. As referências que foram utilizadas não saíram do que estivesse bem perto do tema para que o conteúdo não ficasse distante e talvez
incompreensível. Buscou-se fazer algo simples que pudesse ser entendido por pessoas sem uma faixa etária determinada e especialmente sem um
conhecimento determinado, já que o tema é algo que qualquer um deve estar atento.
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O Projeto Hiperambiente busca investigar os métodos didáticos a fim de maximizar a experiência do aprendizado utilizando recursos imersivos.
A sala de aula e os elementos que a compõem são objetos chave da pesquisa, que busca desenvolver determinado tópico através de um espaço interativo,
cooperativo e multimidiático.
A proposta do projeto é criar um ambiente que se nutra do conteúdo de todos os envolvidos (alunos e professores) e que se estenda à sala de aula, ampliando os
horizontes e tornando capaz de unir diversas vertentes do conhecimento e experiências as mais variadas.
O RPG de mesa atua como facilitador desse processo, pela sua característica lúdica e dinâmica capaz de aproximar realidades distintas, unificar e dar continuidade
para praticamente qualquer temática abordada.
Nome ou número de matrícula:
Liste elementos arquitetônicos, utilitários, decorativos e didáticos que poderiam estimular a criação artística durante as aulas:
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Liste elementos arquitetônicos, utilitários, decorativos e didáticos que poderiam permitir ou facilitar a exposição do que foi criado durante as aulas:

Liste elementos arquitetônicos, utilitários, decorativos e didáticos que poderiam estimular a interação crítica entre alunos, entre alunos e professores e entre
professores sobre o que foi criado/exposto durante as aulas:

ANEXO 2 [Formulário de Entrevistas e respostas digitadas]
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Imagine um espaço de aula que estimule a criação artística, facilite a exposição e estimule a interação crítica. Escreva ou faça um desenho:
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Turma 1 (nomes omitidos)
Estudante 1.1
Pergunta 1: Música, mesas maiores, espaço mais aconchegante, tipo sofás; o que torna uma conversa menos formal.
Esse tipo de conversa dentro de uma universidade é bem interessante, pois alunos mais tímidos que não conseguem fazer perguntas em sala, podem se “soltar” e
conversar mais espontaneamente desta forma.
Pergunta 2: Alguns painéis e acho que seria interessante uma mesa onde poderíamos desenhar sem culpa. Não sei, mas a mesa chama o lápis, quando vemos
uma mesa dá vontade de desenhar.
Pergunta 3: Algumas coisas que não fiquem só no IAD. Por exemplo, na comunicação existe uma rádio, existe jornal impresso, notícias no site etc., o que faz com
que os alunos tenham uma experiência prática, porém em contato maior com o professor espectador, já aprendendo lidar com essas relações.
Pergunta 4: Imagino um espaço onde não tenha um quadro e que o professor não fique lá na frente falando. Um ambiente com mesas grandes, computadores para
que possamos pesquisar sobre algo, sofás, música etc. Penso também ‘num’ professor-aluno, onde o profissional tivesse uma maior interação direta com o aluno
de uma forma menos formal.
Estudante 1.2
Pergunta 1: Exposição dos trabalhos dos alunos, materiais de referência, materiais artísticos.
Pergunta 2: Molduras, quadros, suportes para trabalhos tridimensionais e exibições em mídias digitais.
Pergunta 3: O uso de computadores seria uma boa solução para esta interação entre os alunos e professores, desta maneira as criações poderiam ser trabalhadas
em diversas maneiras em conjunto.
Pergunta 4: Um espaço que estimule a criação artística, facilite a exposição e estimule a interação crítica deve exibir trabalhos e obras relacionadas às disciplinas
ministradas e deve conter materiais e suportes para a produção artística.
Estudante 1.3
Pergunta 1: Uma didática interativa, um espaço bem iluminado e arejado, boa infraestrutura para o desenvolvimento de projetos e decoração que não seja
cansativa.
Pergunta 2: Murais e espaço bastante para ser possível a visitação sem atrapalhar o resto das atividades.
Pergunta 3: Datashow, internet, mídias de compartilhamento e outras formas de expor idéias, como rádios talvez, que ajudem na exposição, discussão e reflexão.
Pergunta 4: Teria de ser um local capaz de portar infraestrutura adequada, uma área de exposição, espaço limpo com pouco cansaço visual e com possibilidade de
exposições de mensagens, idéias, vídeos, imagens etc.
Estudante 1.4
Pergunta 1: O IAD necessita de uma redecoração. Já que paredes brancas são apáticas, a utilização de outras cores (sugeridas pelo feng-shui, por exemplo)
poderia influenciar o ambiente e alunos. De mesmo modo, exposições de desenhos criados por alunos e professores, além de estimular e inspirar os acadêmicos,
criariam também um ambiente mais adequado a um instituto de artes. Elementos de trabalho deveriam ser dispostos aos alunos a qualquer momento, como
computadores, laboratórios, oficinas etc. e um melhoramento no espaço físico.
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Pergunta 2: Liberação de espaços físicos dentro do IAD, como paredes, pátio e salas
para exposição de objetos artísticos, assim fazer um rodízio semanal onde os melhores
projetos do período poderiam ser votados,para que os projetos mais aceitos ficassem
por mais tempo em amostra e talvez percorressem por toda a UFJF. Assim os alunos
seriam estimulados e trabalhariam ainda mais afinco. Uma criação de website com
projetos de alunos, para que esses tivessem maior propaganda de sua capacidade.
Professores com projetos poderiam auxiliar e encaminhar alunos para apresentação
fora e dentro da UFJF, por sites ou um jornal do IAD por exemplo.
Pergunta 3: Criação de laboratórios para a simulação de trabalho, para que o
acadêmico tenha contato com a profissão por ele pretendida e que assim entenda e
aprenda sobre ela e como atua no mercado. Formando grupos de estudo e sendo
avaliado por professores aumentando a interação de todos. Promover no IAD
competições sadias entre projetos de alunos e professores em área determinada
(design, por exemplo). Com isso, tanto professores como alunos seriam estimulados a
trabalhar de forma árdua e assídua. O vencedor teria maior propaganda de sua
“empresa” e professor tutor e, quem sabe posteriormente, por meio de rifas entre os
alunos, ter uma premiação remunerada. Maior organização da grade horária, com prérequisitos (para se matricular em Estudos da Cor II, por exemplo, ter que ter feito
Estudos da Cor I) para se ter maior coerência.
Pergunta 4: Cadeiras, carteiras e grupo de 5 mais ou menos. Com disposição de
materiais de trabalho (computador, por exemplo) e espaço a frente para o professor
trabalhar. Com decoração artística e materiais para base dos alunos.

Desenho da Pergunta 4.

Estudante 1.5
Pergunta 1:
- Música como estimulante na criação
- Revistas em quadrinhos e livros de consulta para observação de estilos
- Mais contato entre alunos e professores
- Usar todos os sentidos além da visão (partir de sons e de toque para produzir - experiências sensoriais)
Pergunta 2:
- Salas estruturadas para exposição
- Maior contato entre alunos/professores/coordenação (todos que fazem parte do instituto)
- Material de divulgação estendendo as exposições ao público em geral
Pergunta 3:
- Contato entre alunos, professores e ambos mais intensos através dr eventos e reuniões abertas, fora das aulas
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Pergunta 4:
- Salas de aula maiores
- Ao invés de carteiras para desenhar, cavaletes
- Aulas mais dinâmicas
- Alunos interagindo com outros alunos e professores
- Espaço para vídeos, músicas e experiências sensoriais
- Sala com boa ventilacão
Estudante 1.6
Pergunta 1: Réplicas de obras de arte, desde quadros à versões em miniatura de esculturas etc. Dos mais variados temas e estilos. Arte sacra, não só relacionado
ao cristianismo, mas também a outras religiões e culturas.
Pergunta 2: Um espaço, sala ou galpão reservado à exposição de trabalhos não só de alunos, mas também de artistas e até de alunos de outros cursos e
faculdades.
Pergunta 3: Trabalhos e obras de diferentes vertentes artísticas expondo aos visitantes e às pessoas que freqüentam regularmente o IAD as várias faces do fazer
artístico, não apenas o que já é conhecido, mas principalmente obras e artistas poucos conhecidos na região.
Pergunta 4:
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Estudante 1.7
Pergunta 1: Algum espaço onde o aluno possa ficar nas horas vagas trabalhando em seu projeto, um lugar com móveis e materiais apropriados para isso e que
seja apenas para os alunos.
Pergunta 2: Uma parede (ou suporte) com a finalidade de mostrar os trabalhos dos alunos.
Pergunta 3: Mesas e cadeiras que fiquem próximas para os alunos se integrarem melhor e salas com poucos alunos para que os professores possam se dedicar
melhor a cada aluno.
Estudante 1.8
Pergunta 1: Mesas próprias (como aquelas inclinadas para projetos).
Pergunta 2: Exposição em quadros de desenhos (como exemplo: como os quadros nos corredores do segundo andar); varal (como cordel)
Pergunta 3: Poderia haver um ambiente propício para o diálogo (como a sala do DA); um local em que a interação esteja presente durante o período.
Pergunta 4: Ambiente mais dedicado à criação, como um ateliê, e não como salas de aula.
Estudante 1.9
Pergunta 1:
- Cores
- Esculturas
- Exposições
- Formas de interação do aluno com a arte
Pergunta 2:
- Exibir pelo campus da universidade os projetos feitos em sala, como se cada departamento fossem galerias
- Os alunos do IAD oferecendo oficinas para os alunos de outros cursos
Pergunta 3:
- Aulas fora de sala
- Visitação de exposições em Juiz de Fora e em outras cidades
Turma 2 (nomes omitidos)
Estudante 2.1
Pergunta 1: Muitos quadros, trabalhos dos alunos.
Pergunta 2: Isso acho que já temos, pois olhando bem para o prédio, é todo branco. Superfície perfeita para intervenções.
Pergunta 3: Obras de arte e obras arquitetônicas que não sejam muito do entendimento de todos os alunos, assim despertando o senso crítico.
Pergunta 4: Acho que qualquer espaço estimula a criação artística, porém o que realmente estimula são as pessoas que estão ao redor.
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Estudante 2.2
Pergunta 1: Acho as salas do IAD e o próprio prédio muito pouco explorados. Por ser um curso de artes, paredes e
espaços mais coloridos estimulariam melhor o aluno.
Pergunta 2: Uma espécie de “quadro” para exposição de trabalhos (já usados pela professora <omitido>) ajudaria, pelo menos os que funcionam hoje chamam a
atenção dos alunos para observação.
Estudante 2.3
Pergunta 1: Prateleiras fixadas na parede, em um nível mais baixo para possibilitar a exposição de trabalhos.
Estudante 2.4
Pergunta 4:
Pergunta 1: Nas salas de desenho poderia ter um suporte de madeira inclinado para melhor visualização
do desenho. Mesas grandes inclináveis.

Pergunta 2: Paredes de gesso para apresentação dos trabalhos.

Pergunta 3: Um espaço próprio de exposição de trabalhos.
Estudante 2.5
Pergunta 1:
- Quadros decorativos
- Fotos
Pergunta 2:
- Painéis expositores pelas salas
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- Quadros decorativos
- Fotos
Pergunta 3:
- Utilização de vídeos
- Quadros para aula de crítica
Pergunta 4: Vários quadros pela sala, um laptop para todos os professores, televisão para exposição de vídeos, exposições dos próprios alunos. Salas mais
coloridas.
Estudante 2.6
Pergunta 1: Desenhos de outras pessoas colocados na parede e alguns livros de arte na
própria sala de aula para consulta.
Pergunta 2: No caso de haver alguma exposição na sala, em vez das carteiras, alguma mesa
grande poderia ser colocada. Os desenhos poderiam ser colocados na parede.
Pergunta 3: O jeito que as carteiras da sala estão dispostas não dificulta a interação, pois as
pessoas se sentam próximas e há bastante espaço para o professor circular pela sala para
conversar com os alunos.
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Estudante 2.7
Pergunta 1: Para exposição falta suportes, ganchos. Na parte decorativa, acho que falta quadros e produções artísticas para cada aula específica para incentivar
outras produções. Revistas e livros também falta a disposição dos alunos em sala, alguns materiais de papelaria também.
Pergunta 2: Como já citei, precisa de suportes para todo o tipo de exposição: ganchos no teto, paredes, prateleiras.
Pergunta 3: Trabalhos produzidos em sala, decoração e pinturas. Trabalhos de professores também.
Estudante 2.8
Pergunta 1: Revistas e livros disponíveis nas salas de aula para serem usados como referência.
Pergunta 2: Mais espaço, quadros e prateleiras.
Pergunta 3: Trabalhos de professores para servir de referência.
Estudante 2.9
Pergunta 1: Ex. Sala de fotografia: Fotos feitas pelos alunos nas paredes. Materiais para exemplos.
Pergunta 2: Salas com isolamento de som para que o barulho externo não atrapalhe.
Pergunta 4: Sala de aula disposta em circulo. Cadeiras e mesas dispostas de forma que permita um contato maior entre professores e alunos. Não da
forma comum, tudo reto, professor sempre na frente e algumas pessoas no fundo. Isso impede que algumas pessoas participem da aula. Alunos desatentos
tendem a se afastar com freqüência de aulas pouco dinâmicas.
Estudante 2.10
Pergunta 1: Quadros, materiais artísticos,
arquitetonicamente, livros com imagens.
Pergunta 2: Elementos da resposta anterior.
Pergunta 3: Computadores etc.
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Turma 3 (nomes omitidos)
Estudante 3.1
Pergunta 1: Acessórios, roupas, bolsas, móveis de pequeno porte, readaveis, materiais do cotidiano.
Pergunta 2: Quando se tem uma infraestrutura apropriada para um prédio de Artes ficava mais fácil, no caso do IAD há um espaço bem restrito, teria condição mas
não valoriza tanto os trabalhos.
Pergunta 3: Alem dos itens citados na primeira pergunta seria interessante trabalhar com gosto pessoal de cada um, com suas culturas daria um resultado bem
legal.
Pergunta 4: Um espaço jovem, colorido e espalhado com todo tipo de material artístico e não artístico, para quando tiver um desejo idéia não faltar nada para sua
produção.
Estudante 3.2
Pergunta 1: Móveis mais adequados às necessidades de uso durante aulas e fora das aulas. Um ambiente mais arborizado, menos minimalista. E manifestação
artísticas aparentes.
Pergunta 2: Espaços como painéis, paredes e até salas disponíveis para exposição livre facilitariam a exposição do que é criado em aula.
Pergunta 3: Elementos artísticos criados por alunos e professores estimulariam a interação critica se expostos pelo ambiente do curso.
Pergunta 4: Espaço amplo, com manifestações artísticas, móveis dinâmicos, painéis, decoração voltada para o ecodesign, mais arborizado e menos minimalista.
Estudante 3.3
Pergunta 1: Maquetes, livros com dsenhos artísticos e arquitetônicos, fotos.
Pergunta 2: Murais, quadros.
Pergunta 3: Fotos e filmes do Material exposto.
Pergunta 4: Praça Cívica da UFJF. Com exposições de trabalhos selecionados de alunos, ex-alunos e professores (por que não incluir os funcionários?) do IAD, em
“stands”, a ser realizado semestralmente ou anualmente, conforme negociação do IAD com a direção da UFJF.
Estudante 3.4
Pergunta 1: Sala de aula com cores, objetos artísticos para observação.
Pergunta 2: Disponibilizar uma sala com estrutura e iluminação adequada para que os alunos apresentem suas criações com pinturas, desenhos, esculturas, etc;
Essa “sala” poderia também receber visitantes para apreciar os trabalhos dos alunos.
Pergunta 3: Acho que essa interação entre alunos e professores esta bom, pelo menos ainda não reparei.
Pergunta 4: O espaço para facilitar a exposição e criação dos alunos seria similar a um museu onde os alunos fossem os maiores beneficiados sem burocracia.
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Estudante 3.5
Pergunta 1: Caixas, manequins (para moda), vasos de planta, tecidos variados, etc.
Pergunta 2: Murais com fundo contrastando com o material exposto.
Pergunta 3: Palestras para discutir as possíveis áreas de atuação.
Pergunta 4: Um espaço amplo, de preferência ao ar livre, onde seja possível reunir pessoas de estilos variados.
Estudante 3.6
Pergunta 1: Quadros, revistas, painel de referencias, tabela de cores.
Pergunta 2: Painéis, cavaletes, quadros, molduras, prateleiras.
Pergunta 3: Espaço para exposições, salas com organização não convencional.
Pergunta 4: Quadros e painéis na parede, carteiras dispostas em círculo ou semi-círculo.
Estudante 3.7
Pergunta 1: Acredito que elementos de cores poderiam ser pensados e implantados na arquitetura. Para influenciar os alunos, imagens selecionadas podem ser
evidenciadas.
Pergunta 2: Painéis ou murais bem iluminados.
Pergunta 3: Livros de cada matéria ou imagens referenciais. Lista de perguntas ou sugestões de projetos ou inovações.
Pergunta 4: Um espaço com carteiras ergonomicamente desenvolvidas com iluminação estudada e melhor estruturada. Murais curiosamente distribuídos pelo
espaço. Seleção e analise seria e rigorosa dos trabalhos expostos.
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Hiperlivros utilizados durante a oficina com o bolsista e a voluntária:

À esquerda, o Livro de Mestre , descrevendo as regras do RPG; acima, o cenário
Muiraquitã: a Sobrevivência das Lendas, baseado no tema transversal Meio
Ambiente, que apresenta um Brasil atual com toques de fantasia, onde seres do
folclore, como Curupira, Iara e Boto, lutam pela preservação dos seus ambientes
naturais e da nossa memória cultural.
O objetivo deste cenário é apresentar a educadores uma ferramenta que lhes
permita trabalhar, de forma lúdica, a conscientização ambiental de alunos da rede
pública e, através deles, de seus familiares e vizinhos, mudando hábitos
arraigados e estimulando a leitura e a busca de informação, sobretudo em áreas
com carência tecnológica e de infra-estrutura. Esta maior consciência ambiental
facilitaria a viabilização de campanhas para a preservação das fontes de água em
ambiente urbano, rios e lagoas, reduzindo o acúmulo de lixo em suas margens,
melhorando suas condições e a preservação do meio ambiente.
O Manual de Indentidade Visual do Projeto Incorporais detalha a diagramação em
cadernos e a encadernação com colchetes. Disponível em
http://www.historias.interativas.nom.br/incorporais/paginas/projeto/identidade.pdf
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